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Rhus bidentata, — Saportana... ... 44 
Rbinoceros-leletSzepesmegyében... 139 

— pachygnathus 281, — tichor- 
hinus ... ... ... ... 231, 232, — 

Robinia Hauerii ... ... ... ... 45 | 
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A PHAKMAKOSIDEPJT ÉS AZ URVÖLGYIT TJJ LELŐHELYE 

SANDBERG HEGYEN ÓHEGY KÖZELÉBEN. 

Dr. Szabó József-íőI. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 1884 november 5.) 

1884 kezdetén küldött hozzám Beszterczebányáról Dr. Bothár Samu 

úr mint új leletet egy az ottaniak által eddig nem észlelt és így nem ismert 

ásványt, melyet a sandbergi elhagyott rézércz-bányák egyik újabb vájatá¬ 

bán találtak, a hol előbb vasérczet fejtettek. 

Az ásvány jól kifejlődött Pharmakosiderit, mit ennek felismerni annál 

könnyebb, mert sokban emlékeztet az 1870-es évek elején Újbányán talált 

Pharmakosideritre, azon különbséggel azonban, hogy míg Újbányán telér- 

quarczitban fordult elő, mely Bbyolitban van kiválva, Sandbergen Arkozá- 

ban van, melyet a régibb néven Gramvacke-nak neveztek. 

A nyáron Selmeczen tett geológiai kirándulásaim alkalmával Besz- 

terczebányára és onnét Dr. Bothár Samu,* valamint Szontagh Tamás urak 

társaságában a helyszínére kimentünk. 

Utunk Beszterczebányáról éjszaknak tartva azon a gyönyörű völgyön 

vezetett, melyen Hermaneczre is jutni, de Ulmanka falunál ketté ágazván, 

az ENy-i marad a valódi hermaneczi völgynek, az éjszaki pedig vezet a 

mi kitűzött helyünkre Óhegyre. Innét kanyarodtunk fel azon tetemes ma¬ 

gasságban levő két régi bányahelyre, melyek egyike a «Richtergrund» 

(Richterova, Birótelek), másika «Sandberg» (Homokhegy) név alatt isme¬ 

retes és ezen a néven vannak a katonai geographiai intézet által kiadott 

újabb térképbe (1 : 75,000) is bejegyezve. 

* Beszterczebányán orvos, egykori tanítványom, ki az ásvány- és földtan 

iránt folyvást élénken érdeklődik és már nem egy helyi adattal gazdagította a vidék 

ismeretét. 

Földtani Közlöny. KV. köt. 1885. 1 
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Ez a két hely Óhegy és Úrvölgy között van, az azok között elterülő 

hegységet képezi és a geológiai viszonyokat tekintve egészben véve meg¬ 

egyezik. 

Ohegyen a templom magassága a tenger fölött 472 meter, a leg¬ 

nagyobb hegy, melynek csaknem csúcsáig mentünk a Glozur 9(19 m. Úgy a 

Birótelek mint a Homokhegy ennek a nyúlványai lévén, az első valamivel 

alacsonyabb, de a Homokhegy magassága 834 méter, miből aztán kive¬ 

hető : először, h gy mily nehezen hozzáférhetők ezen meredek és sokszoro¬ 

san bevágódott erdős hegység tetején kibukkanó tündékek nyomán hajtott 

műveletek, de másodszor, hogy mily nagy könnyítés van adva a víz és az 

atmoszferiliák hatásának utólagos változások előidézésére. 

Utunkban gyűjtött kőzetek a következő tájékozást nyújtják a vidék 

geológiai viszonyaira nézve. 

Óhegyről az állami bányászat helyére Richtergrundra mentünk elő¬ 

ször, s utunkban legelőbb Csillámpala volt, mi aztán fokozatosan átment 

Gneiszba. 
A Csillámpala (la). Finom leveles szerkezettel a Terézakna alatt, mi 

a legközelebbi bányahely Óhegyhez. A Csillám össze-vissza zsugorodva, a 

Quarcz nagyobb szemekben, de olykor laposan kiválva. A palásság irányá¬ 

ban egyszersmind csuszamlásoknak is mutatkoznak nyomai. A Csillám 

fokonként erősen zöld szint vesz fel és elváltozásnak is indul, a melynek 

végeredménye, látszólag, hogy Steatitté lesz. Az épebbek némelyikében a 

palásság síkján Hsematit-kiválás észlelhető, vasfekete, erősen fénylő pik¬ 

kelyekben. A Csillámpala repedéseiben olykor újabb képződesű erek is mu¬ 

tatkoznak, a melyeknek tölteléke hol Quarcz, hol egy hófehér igen jól 

hasadó ásvány, mi Földpátra emlékeztet, de megvizsgálva Ankeritnek 

bizonyult be. Savval nem pezseg, a lángot nem festi, hanem megfeketedik. 

Mállott szemcsés Homokkő-féle kőzet üregeiben néha Gipsz (2i) van 

nagyobb fészkekben kiválva, mit a Terézakna hányáján volt először alkal¬ 

mam gyűjteni. 

Gneisz (3i). Fénylő Csillámmal, melynek túlnyomó része fehér, de 

fekete sem hiányzik. Nem egészen szabályos rétegekben lévén a Quarcz és 

Földpát sorakozva, de különösen a kidagadó, igen ép Földpát által szer¬ 

kezete csomósnak mondható. 

A vékony csiszolatban látni, hogy az elegyrészek között a Quarcz 

messze túlnyomó, aztán jönnek a homályos Földpátok. Ezek között a leg¬ 

nagyobb rész Káliumföldpát s csak gyéren találni plagioklaszt. Biotit sincs 

nagy mennyiségben. Ez még olykor egészen ép. 

Tovább haladva fölfelé egy út kanyarulatánál Richtergrund magas¬ 

lata alatt Mészkő állott ki a hegyoldalon kis kúpban (4-2), de olyau tele¬ 

püléssel, mintha a körülvevő kőzet borítaná. Kövületnek nyoma sincs benne, 

hanem a repedések miriádjai az eredetileg sötét tömött Mészben fehér által 
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tarkított ereket és pontokat idéznek elő. Vékony csiszolatnak van fen- 

tartva az iránt biztos tájékozást nyújtani, hogy a kövületeknek legalább 

nyoma meg van-e benne. Ezen Mész némely helyen, még a hol legfeketébb 

is, sósavval pezseg, ennélfogva valóban Mészkő. Ütöttem le azonban ugyan 

annak a kibukkanásnak más pontján oly példányt is, a mi Dolomit. Alap¬ 

színre nézve ez is sötétszürke és szintén keresztül-kasúl van járva világo¬ 

sabb erekkel. 
Fölérve a bírótelki bánya-telephez, a meredek hegynek az oldalán 

újból kiüti magát valamivel nagyobb tömeg fekete Mészkő' (5i), hasonló az 

előbb említetthez, csakhogy sötétebb színű. Ennek a települése is azt a be¬ 

nyomást tette, hogy a körülfogó kőzetből üti ki magát. 

A nagyszerű hányák, melyek a birótelki bányamívelésnek minőségé¬ 

ről nyújtanak tájékozást, egyszersmind alkalmat is szolgáltattak az abban 

előforduló kőzetek megvizsgálására, a miből következtetést lehet vonni az 

itteni magas hegység belsejének szerkezetére, miután az anyag az ércz- 

fekhely kornyékéből való. 

Az uralkodó kőzet, mely ezen óriási hányák zömét képezi, egy saját¬ 

szerű Arkóza, melyben az uralkodó anyag egy kissé pirosas színű Földpát, 

mely a lángkisérletben igen Káliumdús Orthoklasznak bizonyult be. Mel¬ 

lette van fehérebb színű Földpát, de alárendelten a mennyiségre nézve, a 

mely nem árul ugyan el ikerrovátkosságot, de azért a lángkisérletben 

Oligoklasznak mutatkozott. A Földpátok mellett nagy mennyiségben sze¬ 

repel a Quarcz, többé-kevésbbé világos rózsaszínnel és épen úgy, mint a 

Földpátok, határozatlan körvonallal. Ezen kívül némely példányban igen 

alárendelten Muskovit apró pikkelyei törmelékben észlelhetők (9i). 

Az Arkozának (IO4) nem mindig van az a jelleme mely említve volt, 

hanem helyenként változás áll elő benne annyiban, hogy a Földpát-szemek 

aprók lesznek, míg a Quarcz- és a Biotit-pikkelyek felszaporodnak és így 

egészen szokottabb Homokkő - kinézést kapnak, a melynél a rétegesség 

kisebb tömegben is észlelhető. Színe ezen Homokkőnek általában szürke, 

seténként veres sem hiányozik. 

Az Arkozának vagy néha a Homokkőnek üregeiben fehér vagy pirosas 

A'abastrom van kiválva, olykor fejnél nagyobb darabokban. Ezek igen 
r 

emlékeztetnek az Urvölgyről ismeretes Anhydrit gömbökre, melyek külső 

része kívülről befelé gipszszé változik át vizfölvétel következtében. Ezen 

richtergrund-i példányok némelyikénél helyenként a keménység mintha 

nagyobb volna a gipszkeménységnél, miből arra szabadna következtetni, 

hogy eredetileg ezen zárványok anyaga is Anhydrit volt. 

Chalybit Limonittá változva a Homokkő nemely üregében gyakran 

látható, úgy szintén Malachit, melyet a bányavíz rak le írtjában a hánya 
kőzeteire. 

Csontok malachittal átjárva. Recens csontok is impregnálodnak, szár- 

1* 
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csont, fogak stb. úgy, hogy ezen viszony emlékeztet a szibériai fogtür- 

kiszre, mely az ottani rézbányák vízének impregnatiója folytán jött létre 

negyedkori elefántfogakon. 

Egyes példányokban találni még a Clialkopyritet vagy kevés Tetra- 

ödritet, mint az .oxydált rézérczek eredeti állapotát. 

A kincstári bányatelepet elhagyván, még tetemesen kellett felfelé 

menni, a Glozurnak tartván, hogy a homokliegyi bányászat helyéhez jus¬ 

sunk, melyet magánosok miveitek, és a legtöbb beszterczebányai polgár 

ott alapította meg szerencséjét. De ez is a múlt dolga, most már úgy szól¬ 

ván felhagytak a rézbányászattal s legfölebb vasérczet fejtenek, mi Cha- 

lybit, de mindenkor Limonittá válva, vagy eredetileg már mint Limonit 

kiképződve. Darabig Dobsinára szállították, de a szállítási költség oly nagy, 

hogy újabban abbahagyták. 

Pkar makosi dérit. Ilyen vasérczfejtés alkalmával kívülről befelé vagy 

25 méterre hatolván a durva Arkozában, miután az oxydált vasérczek ré¬ 

gióján túljutottak, vékony kónegült rézércztelér következett, Chalkopyrit 

s Tetraédrit ezüst-tartalommal s egy mellék váj atban volt a Pharmakosi- 

derit csekély mennyiségben, mit azonban ki nem merítettek, hanem a 

munkát beszüntetvén, a jövőnek tartották fenn. 

Elhagyván ezen újabb vajatokat, melyek előtt jelentékeny mennyi¬ 

ségben áll felhalmozva az ott hagyott Barnavasércz, még magasabbra 

mentünk a Glozurra (969 m.) s jutottunk a Homokhegy azon oldalára, 

melyen a már Thurzo idejében virágzott bányászat még nagyobbszerü rom¬ 

jai láthatók mint Birótelken. 

A kőzet csupán Arkóza, mely azonban egyes szemeire hullik szét és 

alapul szolgál a Homokhegy elnevezésnek. A legnagyobb magasságban 

levő bányák egyike a Mihály tárna nevet viseli. Innét egy más völgyön, 

mint a melyen feljöttünk, attól délre a legközelebbin mentünk le Óhegy 

felé. Vagy fél magasságban újból a Kékes Dolomit mutatkozott egy kis 

ponton, de a települési viszony itt sem volt világos. Nyomban reá Arkóza 

következett, mi aztán váltakozva a Csillámpalával, a hegyoldal nyugoti 

részen tartott le a fővölgyig. 

A Pharmakosiderit és Urvölgyit képződési viszonyai. 

Az óhegy-homokhegyi Pharmakosiderit, ezen faj lelőhelyeinek sorá¬ 

ban, a szebb előfordulásokhoz tartozik. Kristályai nagyobbak mint rendesen 

a faj kristályai lenni szoktak. Alakra nézve csak a Hexaéder egy maga van 

kiképződve, e részben tehát az újbányái mögött áll, a melyeken hol a 

Tetraéder, hol az Oktaéder is fellép. Színe leggyakrabban oliva-barna, oly¬ 

kor kékes futtatási színnel behúzódva, máskor oliva-zöld; vannak bronz¬ 

sárgába hajlók is. 
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Egészben véve oxydált vassal erősen impregnált durva Arkozának 

üregeiben fordul elő, annak oldalát fennőtt kristálycsoportokban von¬ 

ván be. 

Azonban soha sincs egymaga, hanem mindig más ásványok társa¬ 

gában, a miről legjobb képet nyújthatnak az onnét hozott példányok, 

melyeket szabadjon itt megismertetni. 

Midének előtt olyan példányokat mutatok, melyeken a középen még 

látható a Tetraedrit, másokat pedig, a hol vaskos Ghalkopyritismerhető fel, 

mint azon eredeti ásványok, melyek e vidéken a régi időben a rézbányák 

nyitására és mivelésére alapul szolgáltak. Most csak vékony ereket képez¬ 

nek még. vagy csak hintve fordulnak elő, de nem többé oly mennyiségben, 

hogy fejtésökre jövedelmező bányászatot lehetne alapítani. 

Ezen kénvegyületek rés int a sok vájás, részint maga az azokat tar¬ 

talmazó kőzet saját likacsossága által ki lévén téve a légbeliek hatásának, 

oxydátio következik be különböző irányban és eredménynyel, de desoxy- 

datióra sincs hiány a bemutatott példányok tanúsága szerint. 

Egy példányon meg van középen a vaskos Tetraedrit, a szélek felé a 

Réz átmegy hydrocarbonátjaiba oly módon, hogy a hol csak együtt lépnek 

fel, előbb képződik az Azurit és ennek felületén utólag jön létre a Mala¬ 

chit. A behatás a repedésekből indul be a Tetraedrit fele. 

A Malachit néha a Pharmakosiderit kristálycsoporton ül, a parage- 

netikai sorozatban tehát annál fiatalabb. 

Az Azurit egyik példányomon apró, de igen tisztán kiképződött 

kristályok szép csoportjában lép fel. A szín sötétkék, a fény erős üvegfény. 

Az Azurit alapja ezen a példányon, valamint sok máson Cuprit, fénytelen, 

sőt olykor közel földes állapotban. Van azonban oly példány is, melyen a 

Cuprit egészen ép, a hol az átlátszó karmazsinpiros apró Hexaédereket 

képez, olykor kivehető egyenoldalu háromszöges csúcstompítással. Egy 

ilyen normál állapotú Cuprit-területtől két ellenkező oldalon ellentétes 

vegyi folyamat indult meg: egyfelé desoxydátió, miből Termésréz lett igen 

szép rézveres színű parányi kristályokban (egyenoldalu háromszög is ve¬ 

hető ki jó nagy lencse nagyítással), más oldalon ellenben oxydátio követ¬ 

kezett be, melynek eredménye gyérebben Azurit, s gyakrabban Malachit 

képződés lett. 

Egyike azonban a legérdekesebb rézásványoknak, melyeket a Homok¬ 

hegyi Pharmakosiderit kísérői között fölfedeztem, az Urcölgyit (Herrn- 

grundit). 

Zöld színű s bársonyfényű finom tűkristályok sugárosan csoportúivá 

terülnek el Tetraédriten, de oly módon, hogy ugyanazon kézi példány 

Arkozájának más üregeben szemcsés Gipsz foglal helyet. Az igen vékony 

tűkristályok a mikroskop alatt nézve egészen azon szint, azon hasadást, s 

azon szimmetriát és azon optikai viselkedést mutatták, mint a minőket az 
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Urvölgyitnél találtam *; de főleg jellemző az akkor általam megállapított 

lángkisérleti viselkedés: platinahuzalon egy kis szem a nemvilágító gáz¬ 

láng aljába tartva, a lángot zöldre festi átmenőleg s megolvad fekete 

gyöngygyé. Ha ezen gyöngyöt sósavba mártjuk s a lángba vezetjük, elő¬ 

tűnik a rézcklorid kék lángja, de nem egyedül, hanem mellette a calcium- 

chlorid által előidézett sárgáspiros láng is. Ezen pillanatnyi festéseket 

többször (10—12-szer) tanácsos ismételni, az eredmény annál döntőbb. 

Ezen bázisos rezcalciumhydrosulphát egészen hasonló körülmények között 

fordul elő, mint Urvölgyön, de azon különbséggel az alaki kikepződésben, 

hogy míg Urvölgyön leveles aggregátok, itt tűz-sugaras csoportok képződ¬ 

tek, melyek ezen kissé eltérő előfordulást annál érdekesebbé teszik. 

Az eredeti ásványok (Tetraedrit, Chalkopyrit) vas tartalmának oxydá- 

tiója legnagyobbrészt a I ascarbonátot szolgáltatja. Ez oly nagy meny- 

nyiségben fordul elő, hogy mint vasercz a fejtést megérdemli minőség 

tekintetében is. A Chalibit azonban legtöbbször oxydálódik és Limonittá 

változik át. Van azonban arra is elég eset, hogy Limonit közvetlenül kép¬ 

ződik, aprón dudoros felületű s rostos szövetű halmazokat képezvén. 

A Tetraedrit szolgáltatja az Arsent, a vashydroarzenát vagy a Phar- 

makosiderit képződéséhez. 

Némely példányon látni, hogy a limonitosodott Chalibit Rhomboede- 

reken gipsz van parányi kristálypamatokban, s míg egyéb részein a 

Rhomboedereknek parányi fényes Hámatit-pikkelyek ülnek. 

Az eredeti ásvány^anyag oxydátiói vegyfolyamatáról sehol nincs jobb 

alkalom meggyőződni, mint a Sandberg magas bányáiról lefelé ereszkedve. 

A felette nagyszerű durva homokbányák oldalán itt-ott kis lépcsős síkok 

terülnek el, s ezek mindegyikén víz áll, a melynek széle mindig Malachit- 

iszap által zöldre van festve. Ez ismétlődik annyiszor, hogy ott csakugyan 

annak gyűjtésére is gondolnak. Zöld festéknek dolgozták fel (Berggrün), de 

jelenleg, az egyik munkás szerint, beváltják rézolvasztásra. 

A Pharmakosiderit és Urvölgyit előfordulásának geológiai viszonyai. 

A geológiai viszonyok kellő földerítése sok bajjal jár s az mindeddig 

nem sikerült. A bécsi geologok térképén az Ohegyre vezető szűk völgy 

éjszaki fele (Ulmankától kezdve) a Permi csoporthoz számított kőzetekből 

áll, melyek részint Veres Homokkövek, részint Palák, érintkezésben Gneis- / 
szál. Magán Ohegyen ezen határozatlan elnevezésű Permi Veres Homokkő 

és Palakőzet van befestve, míg onnét keleti irányban fölemelkedve, előbb 

* Urvölgyit, egy új rézásvány, megismerteti dr. Szabó J. Értekezések a 

Természettud. Köréből. Kiadja a M. T. Akadémia 1879. IX. k. 9. szám. 



A PHARMAKOSIDERIT ÉS AZ URVÖLGYIT UJ LELŐHELYE. 

Gneisz, azután Pala (határozottabb korjelzés nélkül a szinkulcsban, de a 

Permi alatt következtetve) van kimutatva. 

Ezen régibb s általánosabb fölvétel után Pozsepny volt megbízva a 

magyar kormány által bánya-geologiai tanulmányokkal Urvölgy-Óhegv 

vidékén s erről nagyobb mérvű geológiai térképét is készített (1874), me¬ 

lyet Péch Antal miniszteri tanácsos úr szívességéből másolatban bírok, 

A bányamívelések főképen egy ejszaki irányú, mintegy 2500 öl 

hosszú főövben feküsznek, melynek szélessége igen változó. Ezen terület 

térképén Pozsepny négy kőzetet tüntet ki: Grauwacke, Csillámpala, Gneisz 

és Triaszmészkő. A Csillámpalát és Gneiszt ugyanazon színnel egyesítve 

tünteti ki. 

A legnagyobb elterjedésű ezek között a Grauwacke, melyet én Arkoza 

néven említettem, miután mindazon féleségére, melyet én láttam és vizs¬ 

gáltam, ezen elnevezés igen alkalmazható. 

Péch Antal úr újabban sok fáradsággal tanulmányozván a teléreket 

azon a vidéken, a települési viszonyokra nézve velem ezeket közölte 

(1884): «A Grauwacke rendesen a Csillámpala fölött fekszik és a telér- 

hasadékok e két kőzetben vannak ; a Mészkő befedi ezeket és a teléreket 

elvágja, tehát újabb kora, mint a telérek képződésé. Ohegy mellett abnor- 

mis helyzetben fordul elő a Quarczit a Csillámpala alatt, valamint egy 

vastag Dolomit pad a telér alatt, melyen Csillámpala fekszik. A Csillám¬ 

pala sokszor úgy néz ki, mint a Gneisz. A Sandbergi és Urvölgyi oldalon 

mindenütt lapos fekvéssel legalul Csillámpala van, ezen Grauwacke és 

legfelül Mészkő, mely helyenként a Grauwacken, helyenként a Csillámpalán 

fekszik, i) 

Az eredeti érczek főképen Tetraedrit, mely ezüstben legtöbbször 

szegény es Chalkopyrit, melyek valóságos teléreket képeznek a kristályos 

palákban és az Arkozában. Gyakran van, hogy a telérhasadék csak egye¬ 

dül kénvegyületekkel van kitöltve; az Arkozában főleg Tetraedrit, a Csil¬ 

lámpala- Gneiszban főleg Chalkoptyrit. Az eredeti vegyületek azonban nagy 

változatosságban adják a már említett másodlagos képződéséi ásványokat, 

oxydátiói vagy néha reductioi terményeket; de ezeken kívül is találni a 

telérek közelében üregeket, melyekben a már említett Anhydrit meg 

Gipszen kívül egyéb ásványok, u. m. az Urvölgyről ismert Aragonit, 

Cölestin, néha Baryt stb. vannak kiképződve. 

A települési viszonyokból lehet következtetni, hogy a Carbonát-kőze- 

tek sokféle korból valók: van egy Dolomit, mely a Csillámpalánál régibb, 

van Mészkő, mely ennél fiatalabb és ez az, mely Urvölgy-Ohegy táján 

uralkodik és Triaszmészkőnek tartatik. Ezen Triaszmészkő perifériáján 

kívül Neocommész előhegyek s ennek tövénél, már alacsony medencze- 

tölteléket képezve, Eoczén rétegek következnek. 

Az Eoczén némely rétegetei a Nummulitok által jól vannak jelle- 
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mezve. Már a bécsi geologok térképén van kitüntetve Urvölgy-Ohegy 

magas hegytörzsétől DK-re Lipts mellett a Garam jobb partján egy hullá¬ 

mos alsík, melyet magam is megtekintettem ez idei (1884) kirándulásom 

alkalmával. A nép Penyászkának nevezi azon dűlőt a várostól Nyugotra, 

melynek lankás síkján az eső lemossa ezen feltűnő kövületeket és a tót 

nép azokat itt is kövült pénzeknek tartja. Én azonban a szabad Nummu- 

litok előfordulási helyén túl Nyugotra fölebb menve, megtaláltam a Num- 

mulitréteget szálban. Az részben homokos agyagból áll, melyből a víz a 

Nummuliteket kimossa. Ezek között leggyakrabban a Nummulitcs perforata 

es Lucasana fordul elő. Vannak igen meszes szilárdabb rétegek is, me¬ 

lyekben Orbitoidok, kagyló es csgafauna is látható. A dűlő magaslatára 

erve, láttam, hogy az azután Nyűgöt felé is esik, és így közvetlenül a 

nyugoti magas hegység Dolomitjának tövénél terjed el. 

Délről Tajova mellett Králik-ról kaptam Nummulitmeszet, mi ott 

egyrészt Triaszdolomit, másreszt a Trachyteruptio között foglal helyet. 

Ennek példányait Hantken úr megvizsgálta s azon meglepő eredményre 

jött, hogy azok a Nummuhtrétegek legfelső tagjainak felelnek meg. (Felső 

Eoczén, Hébert. Alsó Oligoczén, Beyrich.) A kőzet egy agyagos Mészkő, 

melyben gyakori a Nummulitcs Bouclicri (De la Harpe). Van azonkívül 

benne: 

Orbitoidcs papyracea, He üss; ritka. 

Orbitoides sp.; nem ritka. 

Truncalubina sp. 

Rotalia sp>., ritka. 

Globigerina sp., ritka. 

Tinoporus globulus, Reuss; ritka. 

Bryozoa. 

Lithothamnium sp. (foszlányok). 

Ezeken kívül még egy meghatározatlan homokos héjú foraminifera. 

Ha ezen említett viszonyokat mind összefoglalom, és különösen az 

Eoczén-retegek öbölszerű csendes lerakodását tekintem, az urvölgy-óhegyi 

Arkoza magas kora igen szembeszökővé válik. Szigetet képezett azon 

hegycsoport a Neocom lerakodása idejében, mert ez azt körülvette, míg a 

a Triaszmész reá rakódott. Az Arkoza képezi Urvölgy és Óhegy között a 

legmagasabb hegyet a Glozurt. Anyaga törmelékkőzet, melynek eredetét 

keresve, nem az alatta előforduló Gneisznál állapodom meg, tekintve, 

hogy ennél a Biotit is megvan a Muskoviton kívül. A Glozur Arkozája 

inkább egy erősen Muskovitos Gránit darájának felel meg, mit tán az Éjsza¬ 

kon és ÉK-ten elvonuló hatalmas Gránit hegyláncz a mesozoi kort meg¬ 

előzőleg szolgáltathatott. 

A Trachyt eruptió előtt délnek is el volt terjedve ezen kőzet s borítva 

űgy a Triász, mint az eoczén-rétegek által. A délnek találtató Trachyt vidé- 
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ken most csak egyes töredékében találjuk úgy az Arkoza, mint a Numrnu- 

litmész padok egyes szilárdabb töredékeit, a melyeknek kellő méltatása 

okvetlen megkívánja, hogy azokat ott, hol nagyobb összefüggésben vannak 

megtartva, fölkeressük és tanulmányozzuk. A Vihnye völgyi vagy Selme- 

c-zen a györgytárnavölgyi Arkoza szakasztott mása az urvölgy-óhegyinek 

úgy petrografiai, mint települési tekintetben. A Vihnye és Contravölgy 

Nummulitmesze ellenben annyiban tér el, hog}r az itt találtató padtöredé- 

kek a nummulitrétegek mélyebb szintjéhez tartozik, és így hasonmása 

Liptsnél van, nem pedig Tajován, hol a Nummulitrétegek legfiatalabb 

tagjait találjuk, melyekről Budapest táján tudjuk, hogy a legrégibb trachyt- 

kitöréssel (Biotit Orthoklas Quarcztrachit) egykorúnk, míg a N. perforata 

és Lucasana rétegek határozottan öregebbek. 

A MAGAS-TATRA DÉLI OLDALÁNAK HAJDANI JÉGÁRAIRÓL. 

Dr. Roth Samu-íóI. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.) 

A kutatások és vizsgálódások hosszú sora, mely a jégárak (glecserek) 

tüneményének alapos felismerése és teljes mag}7arázala ezéljából az Alpok 

vidékén még a múlt század kezdetén megindult s a jelen században foko¬ 

zódott buzgalommal s a múltra s kiterjesztve folytatódott, hazánkban alig 

keltett némi mozgalmat, jóllehet Kárpáthegységünk domborzati, magassági 

és éghajlati visszonyai nagyon valószínűvé teszik, hogy hajdan nálunk is 

megvoltak a jégárak keletkezésének feltételei. Az első adatok, melyeket a 

Tátra egykori jégáraira vonatkozólag bírunk, Sonklar-IóI származnak, ki 

1855-ben felkereste a Magas-Tátrát is és Tátrafüredről több kirándulást 

tett. Úti élemenyeit 1857-ben tette közzé nlíeiseshizzen aus den Alpen und 

Kárpátiunk czim alatt. E könyvének 112. lapján leírja a Tarpatak alsó 

részét, a mint az a Haramiakőtől áttekinthető. S midőn e sziklaomladékkal 

fedett és abból álló terület keletkezésének magyarázatát keresi és belátja, 

hogy sem folyó viz, sem pedig hegyomlás nem hozhat létre ehhez hasonló 

képződményeket, kényszerítve érzi magát az egykori jégárak működéséről 

szóló «hypothesis»-hez folyamodni. Sokkal határozottabban szól már 

könyvének 133 lapján, ahol a Felkai tó környezetét írja le. A tavat délfele 

határoló gátat, valamint az 50—70 m. magasságban simára csiszolt szom¬ 

széd sziklafalakat a jégárak egykori működésének bizonyítékául tekinti. 

Hat évvel Sonklar művének közzététele után (1863) jelent meg a 

lőcsei Fuchs Frigyes «Die Centr alkar patlien» czimű alapvető munkája, 

melynek gazdag tartalmában a Tátra hajdani jégáraira vonatkozólag a 
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177-ik lap jegyzetében körülbelül a következők állanak: «Ámbár a haj¬ 

dani jégárak fő ismertető jelei — a glecser-csiszolások és jövevény-sziklák 

- ezen hegységben sehol sem mutatkoznak tisztán, mégis bizonyos okok¬ 

nál fogva hajlandó vagyok feltenni, hogy hegységünkben egykor terjedel¬ 

mes jégárak voltak.» S a csiszolt felületek hiányának okát fejtegetvén, igy 

végzi elmélkedését: «Ez különben olyan tárgy, mely a helyszínen eszköz- 

lendő pontos vizsgálatokra szorul — a mihez nekem nem volt időm — 

hogy határozottabb Ítéletet lehessen mondani. S ha majdan sikerül kimu¬ 

tatni, hogy itt egykor kétségtelenül terjedelmes jégárak léteztek: akkor 

mindenek előtt a Poprádi tó lenne az, mely keletkezését egy glecser-moré- 

nának köszönheti.)'* 

Fuchs FitiGTEsnek a jégárak működésére vonatkozó nézetei, a m;nt 

láttuk, még nagyon határozatlanok, mert míg a Tarpataki völgynek a víz¬ 

esések táján való morénáját nem akarja a jégárak hatásának tulajdonítani, 

addig a közel 500 m. viszonylagos magasságú (1591 m.) Stösschenről, melyet 

tévesen egészen omtadék-kőzetekből állónak tartott, azt írja, hogy a jég¬ 

árak elmélete nélkül nehezen tuduá megmagyarázni. 

A Magas-Tátra hajdani jégárainak létezésére vonatkozólag igen fon¬ 

tos ítéletet mondottak a bécsi geológusok és ezek véleményét tolmácsolja 

Hatjer 1869-ben, midőn a földtani térképhez kiadott magyarázatában a 

következőket mondja: «Jégkorszakbeli diluvium óriási morénák alakjában, 

továbbá szikla- és kavicslerakodások általában leginkább a Magas-Tátra 

éjszaki és déli oldalán vannak kitünően kiképződve.** Nem kevésbbé hatá¬ 

rozott Hochstetter nézete, midőn a Balkánfélsziget hegységeiről szólva azt 

mondja: «és épen igy nélkülözi a Rilo-Dagh az egykori jégárak morénáit, 

melyeknek a Tátrában oly nagy szerep jutott!» *** Ezen itt közölt ítéletek 

ugyan elég világosan szólnak, de részletesebb adatokat a Magas-Tátra 

jégáraira vonatkozólag a bécsi geológusoktól sem nyertünk s talán éppen 

ezen utóbbi körülmény lehetett oka annak, hogy sok tekintélyes tudós a 

bécsi geológusok ebbeli nézetének helyességében nem tudott megbízni. 

E kételkedők sorában állott és áll talán még máig i. t. elnökünk is, 

kinek a hetvenes évek elején tartott egyetemi előadásai arra indítottak, 

hogy a Magas-Tátrába tett kirándulásaim alkalmával a hajdani jégárak 

esetleges nyomaira lehetőleg figyelemmel legyek. Fáradozásom nem maradt 

sikertelen. A Tátra fővölgyeinek majdnem mindegyikében többé-kevésbbó 

biztos nyomokra akadtam és a Kárpátegyesület Évkönyvének Y. évfolya- 

* Fb. Fuchs: Die Centralkarpathen 177—178. lap. 

** Fr. v. Hauer : Geologisclie Uebersichtskarte dér őst. ung. Monarchie 

Blatt III. Westkarpatkan 532. lap. 

*** Férd. v. Hochstetter : Die geologischen Verháltnisse des őst. Tkeils dér 

europáisclieD Tiirkei. Jahrbuch dér k. k. geol. Reichsanstalt 1870. évf. 461. lap. 
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mában (1878-ban) már több erre vonatkozó adatot közzé is tettem,* anél¬ 

kül azonban, hogy a fentebb felsorolt irodalmi adatokat ismertem volna, 

így felemlítettem a tarpataki völgyben a viz jobb oldalán a második és 

harmadik vízesés között levő oldalmorénát, a felkai völgy baloldalán 

elhúzódó szép oldalmorénát, a felkai tó déli oldalán elterülő végmorénát 

stb. Különben egész álláspontom is már lényegesen elter az előbb emlí¬ 

tett szerzőkétől, a mint az czikkem következő mondatából kiviláglik: 

«Sokáig azt vélték, hogy a Kárpátokban jégáraknak meg nyomát sem talál¬ 

hatni, jelenleg azonban már nem szenved kétséget, hogy az a számos 

kőrakás, melyek vagy mint oldalmorenak a völgyek mentében húzódnak 

el, vagy pedig mint homlok- vagy oldalmorénák a völgyeket harántosan 

elzárják, a jégkorszaknak köszönik lótöket.» 

Ezt az általános ítéletet nem a közölt nehány adatból alkottam meg, 

hanem sokkal szélesebb alapra volt szükségem és ilyennel ezen időtájban 

már rendelkeztem is. Hogy nem tettem közzé ez alkalommal az összes 

előttem ismeretes tényeket, annak oka az a törekvésem volt, hogy én a 

Tátra hajdani jégáraira vonatkozó adatokat legközelebb feldolgozzam, a 

mint az Évkönyv 144. lapján levő jegyzetből is kitűnik. 

A Kárpátegyesületi Évkönyv ugyanazon kötetében még más érdekes 

adat is van a Tátra hajdani jégárairól; a 404. lapon ugyanis Dr. Eme- 

riczy Géza a következőket írja: «a Csorbái tó nem más mint egy jégárnak 

a maradványa, a melynek felső vége valamikor a Szolyiszkó és Bástya 

közötti gerinczig felért, a melynek teste a két hegyóriás között levő völgyet 

töltötte ki, és a melynek alja azon területen nyugodott, a hol jelenleg a tó 

medenczéje van. Ama kyklopsfal pedig nem más, mint az úgynevezett 

moréna, vagy jegárgát, a minőt minden jégár maga előtt tol.» 

Egy évvel később Matyasovszky Jakab a Kárpátegyesületi Évkönyv 

VI. kötetében** hasonlóképen nyilatkozik a Csorbái tóról, és a Felkai 

völgynek általam már előbb megismertetett oldalmorénájáról azt Írja, hogy 

«az oldalmorénának meglepő példánya.)) 

Ilykéjmn mindig új meg uj adat került nyilvánosságra, a már előbb 

közzétett adatok pedig helyeseknek bizonyultak be, sokszor egymástól 

egészen függetlenül és önkénytelenűl. A mellett azonban folyton tartott 

az adatgyűjtés és számos tény szóbeli közlés utján már köztudomású lett 

a Tátra alaposabb ismerői között, de annak nyomtatásban közzétételével 

éppen nem siettünk, mivel azt óhajtottuk, hogy az egyszer megalkotandó 

kép lehetőleg teljes legyen. 

E halasztásunk azonban nem vált javunkra. 1882-ben ugyanis Partsch 

* Dr. Ivoth Samu. A völgy- és tóképződés a Magas-Tátrában 140—145. lap. 

Matyasovszky Jakab : A Magas-Tatra geológiai vázlata. Kárp. egy. Évkönyv 

VI. kötet 1879. évf. 14. és 15. lap. 
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boroszlói egyetemi tanár kiadta «Die Gletscher dér Vorzcit» czimű munká¬ 

ját, melynek első részében a Kárpátok egykori jégárairól szólva tetemes 

részét közli azon adatoknak, melyeket itt már ismertünk, és különösen én 

joggal mondhattam ezen munka megismertetése alkalmával,* hogy vele 

szemben olyan helyzetben érzem magam, mint valamely szónok, kinek 

fáradságosan összeállított és jól betanult beszédét az előtte szóló elmon¬ 

dotta. De azért távol legyen tőlem, hogy én Partsch érdemeit csorbitsam; 

ő nagy gonddal összehordotta a Tátra hajdani jégáraira vonatkozó irodalmi 

adatokat és ezeket gyarapította, itt-ott kiegészítette és helyreigazította, de 

egyszersmind oly pontokat is fedezett fel, a hol ő előtte még senkisem 

akadt jégárak nyomaira. Ez utóbbi különösen az éj szaki oldalra nézve 

áll, hol a Javorinka- Bialka-, és Suchavoda-völgyekben igen érdekes ered¬ 

ményekre jutott. 

Partsch munkájában továbbá a részletesen leirt adatokon kívül oly 

tételeket is közöl, melyeknek bebizonyítását, illetőleg adatokkal való támo¬ 

gatását utódjára bízta. S e tekintetben kevés kivétellel egészen helyes nyo¬ 

mon haladt. Számos feltevésének és vélekedésének helyes voltát már a 

munka megjelenése alkalmával ki tudtuk volna mutatni a rendelkezésünkre 

állott adatok alapján, például a Poprádi tó előtt elhúzódó középmorénára 

vonatkozólag; a többiekre nézve pedig a múlt évben volt alkalmunk a 

döntő bizonyítékokat megszerezni, példáúl a Várta fensikot illetőleg. 

Partsch munkájának, megjelenése után azonnal eltökéltem magamat 

arra, hogy adataim közlésével tovább ne késsem, de mielőtt nyilvánosság elé 

léptem, mégis jónak láttam egynéhány jégárat a hely színén , mintegy 

működésében megfigyelni, sőt egyúttal olyan területet is felkeresni, ahol 

régi jégárak nyomai találhatók. E czélból 1883 nyarán Svájczba utaztam, 

hol egy hónapnál tovább főleg ezen viszonyokat tanulmányoztam. Vissza¬ 

térve svájczi utamból, adataim összeállításához fogtam, de látván azok 

hiányos voltát, további kutatásokra, illetőleg meglevő adataim felülvizsgá¬ 

lására kellett magamat elhatározni, és azt tettem a múlt nyár folyamában. 

Kutatásaimban és kirándulásaimon Roth Márton barátom, a Magas-Tátra 

egyik legalaposabb ismerője kísért és az ő szives fáradozásának köszönök 

számos, különösen a viszonylagos magasságokra'vonatkozó meghatározást, 

melyeket aneroid segítségével eszközölt. Az absolut magasságokat legtöbb- 

nyire a bécsi cs. kir. katonai földrajzi intézet 1 : 25000 méretű táborkari tér¬ 

képeiből vettem át s a hol más kútforrást használtam, ott azt meg is 

jelöltem. Kedves kísérőm azonban egyébként is nagy segítségemre volt: 

lankadatlan buzgalma és az ügy iránti érdeklődése becses munkatársammá 

tették őt. Fogadja e helyen is őszinte köszönetéinél önzetlen fáradozásáért. 

Minthogy kutatásainkat anyagilag a m. tud. Akadémia math. és ter- 

* Kárpátegyesületi Évkönyv X. évf. (18S3. év) 86. lap. 
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mészettudományi bizottsága támogatta, az elért eredményeket e bizottsághoz 

beadott részletes jelentésben foglaltam össze; de minthogy az eredménye¬ 

ket nagyon fontosaknak tartom, czélszerünek láttam, itt a földtani társulat 

tisztelt tagjai előtt is legalább főbb vonásaikban megismertetni. 

Kutatásunk a Tátra déli oldalának fő völgyeire terjedett ki. Bejártuk 

a Tiefengrund-, a Febérvizi-, Tarpataki-, Felkai-, Meuguszfalvi-, Mlinicza- 

és részben a Koprova- és Tyclia- völgyeket és azoknak mindegyikében az 

elsőt és utolsót kivéve a jégáraknak tisztán felismerhető nyomaira akadtunk. 

E nyomok sorában legelői állnak a morénák, melyek sok helyütt oly 

jellemzően vannak kiképződve, hogy jégári származásukhoz nem férhet 

kétség. A morénák mellett továbbá lényegesek a jövevény - vagy vándor- 

kövek, melyek azonban csak azon völgyekben ismerhetők fel határozottan, 

hol különbözők a völgyet alkotó kőzetek. A jégárak harmadik ismertető 

jele a csiszolt lapok és a horzsolt vagy gömbölyűre koptatott hegydudorok. 
Ezek sem hiányzanak az általunk bejárt vidékeken, ámbár más hegységek¬ 

ben való előfordulásukhoz képest aránylag ritkák. Végül még a völgyek 

domborzati viszonyai is említendők, mint a melyek szintén több igen jellemző 

adatot szolgáltatnak. Ezek a tényezők együttvéve, egymással kombinálva, 

képezik a Tátra egykori jégárainak bizonyítékait. Egyenként csak korlátolt 

bizonyító erejük van: mindegyikök, ha magánosán fordul elő, esetleg 

más úton is keletkezhetett, a mint azt Penck legújabban kimutatta. * 

A) A morénák. 

A morénák lehetnek oldal-, közép-, alap- és homlok- vagy végmoré 

nák. A Magas-Tátra déli oldalán e csoportok mindegyike képviselve van. 

1) A Fehérviz völyyénck morénái. A Fehérviz völgyének alsó végén 

az úgynevezett «Fehér fal» a patak által áttört és jobb szárnyától meg¬ 

fosztott homlokmoréna. E fal magassága 60—70 m. a patak víztükre felett, 

míg az utóbbinak absolut magassága a fal alsó végén valamivel több 1000 

m.-nél. A fal színe a laza törmelékektől ered, melyek a meredek lejtőről 

folytonosan lecsúszva fehérlő kopár felületet hagynak maguk után. A tör¬ 

melékek sorában első helyen a gránit áll, igen gyakori azonban a quarczit 

és a mészkő is, ritkább a márgás homokkő. A gránit mindenféle nagyságú 

és alakú darabokban található, melyek minden rend nélkül helyezkedve el, 

hol élükön, hol lapjukon nyugosznak; némely gránitok gömbölydedek, má¬ 

sok szögletesek ép élekkel. A fehér por és homok, melybe a nagyobb kőzet¬ 

darabok mintegy be vannak ágyazva, nagyobbára gránit eredetű. A quar- 

czit-törmelék darabjainak nagysága szintén különböző, de aránylag ritkák 

Penck: Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland 1884. év. 33. sz. fűz. 641. lap. 
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a nagyobb tömbök; a lakj ok többnyire szabálytalan, éleik sokszor még 

elég épek. A mészkövet számos feltűnő nagy szikla képviseli, de azért van 

elég kisebb darab is. A mészkőpéldányok többnyire gömbölydedek. Mind 

ezen törmelék a völgy hátsó részeiből került mostani helyére és ásványi 

minőségiik igen világosan mutatja eredeti helyüket. A Fehérviz völgye 

ugyanis jobb oldalán gránitból és baloldalán üledékes kő/etekből áll; az 

utóbbiak sorában legalul van diaszkorbeli quarczitos és vereses szinti 

homokkő, melyből a Stösschen éjszaki része, továbbá a Réniás egész 

tömege, a Weidau alja, a Fehértó medenczéjének déli szegélye, azután 

ugyanazon medencze éjszaknyugati oldala és a Durlaberg egy része áll. E 

homokkő fedőjét triaszkorbeli mészkő képezi, mely a Frankén táján fel¬ 

bukkanva a Fehértó medenczéjének éjszaki oldalán elhűzódó hegyeket és 

részben a Durlsberget is alkotja. A Mészárszék tövében szintén több helyen 

szálban látható ez a mészkő. E felett homokos márga következik és ennek 

a fedője ismét mészkő, melyből a völgy éjszaki hegysorának kopár gerin- 

czei állanak. 

A Fehérfal a hegység előtt elterülő fensik felé meredeken végződik, 

hátrafelé pedig oldalmorénába megyen át, mely a völgy bal oldalán a 

patak víztükrétől 40—50 m. magasságban húzódik el és egy helyen át van 

törve a Stösschentől jövő mellekvölgyecske által. Ez az oídalmoréna is 

a völgy fele több helyen annyira meredek, hogy laza törmelékén kopár 

felületek támadnak. A hegyoldaltól e moréna gerincze 3— 4 m.-nyi magas¬ 

ságig emelkedik egyes helyeken. A morénát alkotó kőzetekhez hasonlókat 

azonban még feljebb a hegyoldalon is lehet találni. Az oldalmorénát 

áttörő első mellékvölgyben felfelé haladva gránitsziklákat, kevés quarczitot 

és itt-ott mészkövet is láttam és Róth M. a Fehérfal felett még 1200 m. 

magasságban mészkő-darabokat talált. A jövevényköveknek ezen elterje¬ 

dése a jégárnak egykori nagyságáról tesz tanúságot. 

Az oldalmorénáknak még szebb példája látható egy kissé feljebb a 

völgy jobb oldalán. Ez a Morgásnak messzire látható vízmosása közelében 

közel 1400 m. absolut magasságban és körülbelül 150 m.-nyíre kezdődik 

a völgy alja felett és nagyjában a hegyoldal kanyarulatait követve hatalmas 

gát alakjában közel 1 km.-nyi távolságra húzódik lefelé. 

Oly helyeken, hol erős beszögellés van a hegyoldalban, a moréna 

nem teszen oly erős kanyarulatot, minek következtében a moréna és a 

hegy lejtője között gyakran többé-kevésbbé terjedelmes térség marad. A 

moréna magassága kezdetben 10—12 m., lefelé azonban mindinkább apad 

es alsó végén már alig teszen I m.-t; szélessége 100—30 m. között válta¬ 

kozik, aránylag legszélesebb alsó végén, esése valamivel nagyobb fokú, 

mint a völgy aljáé, a mit egyrészt a jégárnak az olvadás következtében tör¬ 

tént apadásának, másrészt és főleg a völgynek e tájon való kiszélesedésének 

kell tulajdonítani. A moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, alsó végén 
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azonban több helyen elég nagy quarczit darabokat is találtunk, melyek 

csak jégár hátán kerülhettek ide a völgy felsőbb tájáról. 

A víz mentében a Zöldtó fele haladva nagyon egyenetlennek találjuk 

a völgy alját, a mennyiben hol hoszant, hol harántosan kisebb-nagyobb 

emelkedések terülnek el, melyek gránit-törmelékből állnak és sokszor 

óriási gránitsziklák által vannak elbontva. A pataknak rendesen igen mélyre 

bevájt medre, de más feltárások is, azt sejtetik velünk, hogy a völgy egész 

alja ilyen törmelékből áll: alapmoréna. Vagy hét helyen a völgyön 

keresztül húzódó haránt-vonulatok körülbelül 20 méternyire emelkednek 

a víz tükre felett, és összetételök meg ívalaku lefutásuk után Ítélve homlok¬ 

morénák. Hasonló mondható a Zöldtavat kelet felé elzáró gátról, mely 

azonban a tótól eltérő oldalán nem válik el élesen az alapmorénától, hanem 

vele egyesülten folytatódik. Ez a körülmény a képződés viszonyaira enged 

következtetni és azt mutatja, hogy a moréna lerakodása a jégár lassú és 

egyenletes visszahúzódásával lépést tartott és mindenütt közel egyenlő 

vastag réteget eredményezett, de a tó táján egyszerre megszűnt, mi való¬ 

színűleg a törmeléket szállító jégtömegeknek rögtön visszahúzódása követ¬ 

keztében történt, amint ezt későbben részletesen fogjuk tárgyalni. 

Ama homlokmorénák, melyek mind a két oldalon az alaptól feltű¬ 

nően elválnak, a szakaszosan visszahúzódó jégáraknál képződnek a vesz- 

teglés idején. 

A Zöldtóból eredő patak baloldalán nem messze a tótól egy hatalmas 

morénakezdődik, mely eleinte növekedő viszonylagos magassággal a Fehértó 

medenczéje előtt húzódik el és a Fehértó vize meg a Tránkenpatak által 

áttörve a Mészárszék felé halad. Ez a gát a Zöldtótól a Tránkenpatakig, sőt 

még ezentúl is egy darabig középmorénának tekinthető, melyet a Zöldtó és 

Fehértó völgyének jégárai hoztak létre. E középmorenának a Fehértó 

medenczéje felé néző oldala menedékes és 20—30 rn.-nyi magasságú, 

míg a Zöldtópatakfelé bocsátkozó lejtője meredek és némely helyen 150 

m.-nél magasabb. 

Ez az utóbbi adat fogalmat ad a Zöldtó-jégár vastagságáról, és ha 

tekintetbe veszszük, hogy az a medencze, melyből a Zöldtó jógára anyagát 

nyerte, sokkal nagyobb mint a Fehértó vagy az Elölső-Rézaknák völgyének 

megfelelő része, és hogy az őt környező hegyóriások nagy mértékben felül¬ 

múlják a Fehértó körülieket, — a Rézaknák aránylag alacsony (köriilbelől 

2000 m.) hegyeiről nem is szólva : nagyon természetesnek fogjuk találni, 

hogy a Fehérvizi völgy jégárának a Zöldtó medenczéjében volt a leg¬ 

erősebb ága. Ebből a tényből azután könnyen megmagyarázható a fentebb 

leirt közópmoréna iránya is, mely azt árulja el, hogy a Fehértó medenczéjé- 

ből érkezett jégár nem a mai vízfolyás mentében, hanem attól éjszak¬ 

keletre haladt, útjába ejtvén a Tránkenpatak most terjedelmes medrének 

alsó részét és az egész fensikot, mely a Mészárszék tövéig terjed: a Zöldtó 
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medenczéjének jégára félreszorította a Fehértó medenczejéből jött gyön¬ 

gébb szomszédját. S ez utóbbitól származnak azok a jövevénygránitsziklák 

is, melyek az üledékes kőzetekből álló Homlokos és Mészárszék tövében 

elterülő Weidau fensikon találhatók és melyeknek a Rézaknák felé való 

határa azon vonal által jelölhető meg, mely a Fehértó medenczéjének 

éjszaki oldalán levő begyláncz végétől a Mészárszék lejtőjéig húzódva, a 

Fehértó völgyének tengelyétől körülbelül 20°-nyira É.-Ny.-ra tér el. A 

Mészárszék lejtőjén előforduló utolsó gránitszikláknak absolut magasságát 

Róth M. 1531 m.-nek találta. Az Elölső Rézaknák völgyében az említett 

határvonaltól felfelé csak quarczit és mészkő található, melyek hatalmas 

alapmorénát képeznek. Ez a Tránkenpatak széles és gyepes medre által 

fel van tárva és a Durlsberg táján 10—15 m.-nyi; tovább lefelé azonban 

körülbelül kétszer oly vastag. Ezen moréna felszíne a többnyire óriási 

méretű quarczit-szikláktól, valamint a nagyszámú emelkedésektől és mé¬ 

lyedésektől nagyon egyenetlen. Egyes emelkedések a homlokmorénák 

tulajdonságaival bírnak, például a Tránken közelében, mások ismét közép¬ 

morénákra emlékeztetnek. Tovább felfelé az alapmoréna vastagsága mind¬ 

inkább apad, mig a Durlsbergtáji gyepes térségen teljesen megszűnik. Ezen 

alapmoréna a Rézaknák völgyének jégárjától ered, mely teljes erejében egy 

ideig a Weidau fensikon a Fehértó jégárja mellett lefelé haladott, de 

későbben megapadt s ekkor teljesen feltartóztatta a Fehértó jégárja, a mely 

utóbbi ezentúl egészen a Mészárszék tövéig szélesedett ki, a mint azt a 

lerakott törmelékei elárulják. S ugyan ez a jégár meglehetősen jól felis¬ 

merhető homlokmorénát is hozott letre e tájon, melynek baloldali szárnya 

a Zöldtó és a Fehértó jégárai által alkotott és fentebb említett középmoré- 

nával látszik összefüggésben lenni. A visszahúzódó Fehértó jégárnak egy 

másik sajátságos homlokmorénája feljebb található azon a meredek falon, 

melylyel a tó íensík-alaku medenczéje a völgy fele bocsátkozik. E falnak 

azonban csak egyes helyein láthatni a homlokmorénának jellemző alakját, 

legtöbbnyire csak törmelék-tömegeket találunk rajta, melyek a domborzati 

viszonyoknál fogva nem egyesülhettek gáttá, hanem lecsúsztak a lejtőn. 

Az egykori jégárnak legtanúlságosabb nyomait azonban a Weidau 

azon részen találjuk, mely az Elölső-Mészárszék és a Homlokos tövében 

elterülve keletfelé a Réniásig és a Veresagyagig ér. E fensikon a Tránken- 

pataktól lefelé haladva mindenekelőtt két, egymástól alig 200 lépésnyi 

távolságban levő, nagy homlokmorénát találunk, melyek a patak felé erős 

gáttal függnek össze. E morénák anyaga a hegyoldal felé leginkább quarczit; 

de azért a gránit, mészkő és sötét szürke márgás homokkő is elég gyakori; 

a völgy felé azonban mindinkább gyarapodnak a gránit sziklák mind szám¬ 

ban mind nagyságban és 6—8 köbméteres tömegek nem tartoznak a ritka¬ 

ságok közé, de vannak annál nagyobb darabok is. A morénát alkotó többi 

törmelékek nagysága is igen változó ; van itt mindenfele méret képviselve a 
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a homokszemtől a köbméter többszöröséig; a darabok alakja szabálytalan, 

az élek néhol épek, néhol pedig többé-kevésbbé kopottak. A darabok fek¬ 

vése és szabálytalan elhelyezkedése typusos liomlok-moréna tulajdonságait 

tüntetik fel. 

Mind a két morénának belső oldalán tágas mély medencze van, 

melyben esős időben víz szokott állni. A medencze felé lankásabbak a 

morénák oldalai, külső domború faluk azonban egyszerre és meredeken 

emelkedik. 

A gát viszonylagos magassága a hegyoldaltól a patak felé mind 

inkább növekedik és közepe táján mély bevágás, a hajdani jégár lefolyása 

által át van törve. Az alsó moréna legmagasabb pontja 14 m.-rel maga¬ 

sabb az előtte elterülő síkterületnél és szélessége némely ponton 25 m.-nél 

nagyobb. A felső moréna még szélesebb és magasabb, de kisebb átmérőjű. 

Ezen a tájon a völgy keresztmetszete olyan a milyennek a mellékelt 1-sö 

ábra mutatja. 

1. ábra. A Fehérviz völgyének vázlatos átmetszete az Elölsö Mészárszék és a Morgás között. 

A szélesség méretviszonya 1: 25,000-hez. 1. Gránit. 2. Veres homokkő (diasz). 3. Triász mészkő. 

4. Quarczit. 5. Hommokkő és márga. 6. Jégártörmelék. 

E morénáktól lefelé vízmosás van a Weidaun, mely a Homlokso 

lejtőjén levő völgyecskéből ered és az egész alapmorénát áttöri. E vízmo¬ 

sás túlsó oldalán a Homlokos tövében gyönyörű oldalmorénát találunk, 

mely a hegy lejtőjétől 10—50 m.-nyi távolságban aWeidau fensíkján kelet¬ 

felé tart és átlépve e hágó legmagasabb fokát a Homlokostól mintegy ív 

alakban elhajlik. Innen azután körülbelül még egy kilométerig folytatja 

útját a Liebseifen völgyében. Ezen oldalmoréna az áttörés táján csak 

3—4 m. magas és több hullámból áll; lefelé azonban egyesülnek ezen 

sorok és a morénának mind szélessége, mind viszonylagos magassága foly¬ 

ton nő még a hágó legmagasabb pontján túl is egy darabig, de midőn a 

Veresagyag felé hajló lejtő esése mindinkább fokozódik, a moréna magas¬ 

sága is ezen mértékben apad. Szélességének középmértéke 40 m.-re tehető, 

de egyes helyeken egészen 100 m.-re is rúg, gerinczének magassága 4—14 

m. között ingadozik és a Fehérvíz tükre felett való magassága legalább 

120 m. A morénának a hegyoldal felé levő lejtője elég meredek és élesen 

elválik a Weidau gyepes felszínétől; itt-ott azonban ezen határon túl is 

találhatni egy-egy gránit-sziklát, de csak is egy pár lépésnyire a gáttól. A 

moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, mely különböző alakú és nagy- 
Földtaui Köz’öny. XV. köt. 1885. ^ 
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ságú darabok alakjában van jelen, némelyek több köbméter térfogatnak, 

mások ismét csak fej- vagy ökölnagvságuak, némelyek szögletesek és leg¬ 

feljebb csak a mállásnak mutatják nyomait, mások teljesen gömbölyűre 

koptatvák. A fekvésre nézve is nagy a változatosság, és igen gyakran talál¬ 

kozunk azon esettel, hogy egyes sziklák legkeskenyebb lapjukon nyugsza¬ 

nak. A gránit mellett kevés, diaszkorbeli quarczitos homokkő is van, mely 

többnyire nagyon épelű ; a mészkő felette ritka. Befelé ezen moréna lassan 

átmegyen egy lejtőbe, mely a Fehérvíz felé fokozatosan lebocsátkozik és 

összehalmozódott törmelékektől hullámzatos felszínű. Ezen lejő alapmo¬ 

rénának tekinthető. A meredek oldalú terrasszok felett rendesen bosszant 

lefutó morénát találunk, mely sokszor óriási sziklákból áll és a menedé¬ 

kesebb területeknek mintegy alsó határát képezi. 

Ez a gránittörmelék a veres homokkőből álló Réniás oldaláin is talál¬ 

ható és pedig nagyobb magasságban mint az oldalmoróna alsó részének 

legmagasabb pontján a Homlokos tövében. Legmagasabbra emelkedik a 

gránit a Réniás éjszaknyugati oldalán. A Reniáson található gránitsziklák 

szintén nagyon különbözők mind nagyságra mind alakra nézve; mennyi¬ 

ségűk alulról felfelé mindinkább apad. Ez a hegy a keletnek tartó jégárnak 

útjában állott, minek következtében az utóbbi két ágra oszlott: az erősebb 

ág a fővölgyben haladott tovább, mig a gyengébb átlépve a hágót a Lieb- 

seifen fele vette útját. A fentebb leirt moréna azonban a Homlokostól jövő 

vízmosáson túl felfelé is folytatódik, mindinkább közeledve a hegy lejtőjé¬ 

hez, de egyszersmind nagyságban is folyvást fogyva. 

A Eehérvíz völgyeben előforduló ezen jellemző és könnyen felismer¬ 

hető morénákon kivűl még felemlítendő az a hatalmas alapmoréna is, 

mely a Fehér,"al előtt terülve el messzire kinyúló hátat képez. A Fehérfal 

már csak a hátráló jégár műve. 

A Fehérvíz völgyének hossza közel 7 km.; szélessége kezdetben 

5 km.-nél nagyobb, de lejebb mindinkább apad és a Fehérfal mellett már 

csak IVa km.; az egész völgy vízterülete közel 14 km.2, ennek 10 km.‘2-nyi 

részét magas hegyek veszik körül, a többi 4 km.2 pedig az alacsony elő¬ 

liegyek között terül el; a jégár körülbelül 1000 m. absolut magasságig 

bocsátkozott le. 

2. A Tarpatak völgyének morénái. A tarpataki völgy mind széles¬ 

ségre mind hosszúságra felülmúlja a Fehérvíz völgyét; hossza közel 10 

km. (a Stösschent veve alsó határnak) és vízterülete 16 km.'2-re, tehető; 

ennek 11 km.3-nyi része magas hegyek között fekszik 5 km.2 pedig 

már a hegységen kivűl van. A tarpataki völgy a Nagy- és Ivis-Tarpa- 

tak egyesüléséből támad és nagyjában DKK.-nek tart. A Nagy-Tarpa- 

takot nem volt alkalmam bejárni és mások sem említettek eddig jég¬ 

árakra vonatkozó adatokat onnan, azért ezen völgyről nem szólhatak e 

tekintetben; a Ivis-Tarpatakot már részletesebben ismerem és itt a jég- 
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áraknak számos nyomával találkozik az ember. A morénák sorában felem¬ 

lítendő a Tüzelőkő mellett levő nagy homlokmoréna, mely baloldalán a víz 

által át van törve, míg a jobb oldalon 60 m.-nél magasabbra emelkedik, 

hatalmas övét képezve, melyen belül lankás falu medeneze terül el. Innen 

lefelé különösen a völgy jobb oldalán a törmelékeknek és szikláknak több 

oly csoportosulását látjuk, mely oldalmorenára emlékeztet; épen úgy 

vannak a völgy irányára többé-kevésbbé merőlegesen álló-sziklagátak is, 

melyek sok tekintetben homlokmorénákhoz hasonlítanak. Kissé lejebb a 

baloldalon már oly képződmény van, mely mint moréna már tisztán felis¬ 

merhető. Ez 3—4 m. magasságban és 15—-20 m. szélességben a víz köze¬ 

lében, de a hegyoldaltól jó messzire húzódik el, mindenütt alkalmazkodva 

a völgy talpának lejtőségi viszonyaihoz. Ez az oldalmoréna egészen a 

Kis-Tarpatak végéig húzódik el és a hátráló jégár műve. Midőn a jégár 

teljes erejében volt, sokkal nagyobb volt a kiterjedése, a mint a Lépcsőke 

felett a Lomniczi gerincz tövében elhúzódó oldalmoréna bizonyítja. A 

jobb oldalon is láthatni egy magasabb moréna maradványait. 

Lebocsátkozva a fővölgybe és átmenve a Tarpatak jobb oldalára, 

mindjárt a vízesések közelében oldalmorénához jutunk, melynek a túlsó 

oldalon levő párját már elvitte a víz. Ezek a moréna-képződmények azon¬ 

ban elenyészők azon óriási morénaterülethez képest, mely tovább lefelé 

félkör alakjában határolja a völgyet és mely annál élesebben és feltűnőb¬ 

ben válik el a Tátra alján elterülő lankás lejtőtől, minél lejebb húzódik. 

Ezen vonulat a Tarajkán 1266 m. magasságban veszi kezdetét és onnan 

gerincz alakjában az 1167 m. magas (Kolbenheyer szerint) Haramiakőhez 

ereszkedik le, honnan a Toronyhegy (1117 m.) felé folytatódik. Itt azután 

ivalakban éjszakra fordul 1‘5 km. szeles és délkeletfelé magasságban 

mindinkább apadó fensikot képezve, mely több párhuzamos hullámot 

enged megkülönböztetni. A legbelső hullám a legmagasabb (1141 m.) és 

körülzárja a Christelau nevű medenczét, mely többnyire gyepes, de néhol 

lápos-tőzeges, másutt megint bokros erdős. Az utolsó (külső) hullám már 

50—60 m.rel 1000 m. alatt van és meredeken bocsátkozik körülbelől 900 

m. absolut magasságig, hol egyszerre menedékesebb a talaj és a szomszéd 

területek esésének megfelelőbb. Az egész fensík felszíne az emelkedesek és 

mélyedésektől nagyon egyenetlen; némely medenczében meggyül a viz 

és tócsa támad, másutt tőzeges, lápos a föld; sok helyütt óriási sziklák 

nehezítik meg a közlekedést. Ez a hatalmas gát éppen úgy, mint a Tarpa¬ 

tak jobb oldalán levő hegysor törmelékekből és omladékokból áll, melyek 

mindenféle nagyságban fordulnak elő és rendetlenül helyezkedtek el. 

A fensík folytatását követve kezdetben éjszak-nyugatnak, későbben 

majdnem egyenesen nyugatnak tart, mig a Lomniczi gerinczczel össze nem 

olvad. E megváltozott irányában azonban tetemesen veszít szélességéből, 

míg magassága folyton gyarapodik. Ott, a hol a Lomniczi gerinczczel érint- 
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kezik 11S3 m. magas ; és ezen magasság némileg megfelel a völgy túlsó 

oldalán levő Haramiakő magasságának. A két gerincznek egymástól való 

távolsága e helyen közel 1200 m., mig a völgy felett való magasságuk 

80—100 m. A völgy baloldalát képező hegy-hát a Christelau felé menedé¬ 

kes és több oldalmorénát enged megkülönböztetni, melyek közül különösen 

kettő nagyon feltűnő; az egyik kiebb és magasabban fekszik, a másik 

pedig már közelebb esik a Tarpatakhoz, de azért még mindig 40—50 m.-rel 

magasabb ennek tükrénél. Ezen utóbbi morénától délnyugatra terűi el a 

Christelau terjedelmes es régi tómederre emlékeztető medenczéje, melynek 

legmélyebb pontja 1090 m. 

A Tarpatak a völgy jobb oldala menetében húzódik el és a Torony¬ 

begy mellett áttöri a széles homlokmorénát, melyben majdnem 100 m. 

mély és meredek falu medret vájt ki magának. Ezen medrében azonban 

feltűnő nagy az esése; két kilométer távolságra közel 200 m. magassági 

különbség esik. A meder egész hosszában óriási sziklák bevernek, melyeket 

a hozzájuk ütődö bullám gömbölyűre koptatott. E sziklákon át rohan a 

Tarpatak vize óriási zajjal és robajjal. Szálban levő sziklát ezen egész fen- 

síkon nem találtam. 

3. A Felkai völgy morénái. Ez a völgy sokkal kisebb mint az előbbi, 

de azért ennek is meg volt a maga jógára. A völgy egész hossza 5"5 km.-re 

tehető és vízterülete 6 km.2, miből 4 km.2 a magas hegyek között fekszik, 

míg közel 2 km.'2 már a hegységen kivűl van. Felülről lefelé haladva az 

első, morénának tartható sziklarakást a Hosszútó keleti oldalán találjuk. 

Ez a moréna anyaga a lejtő meredekségénél fogva nem rakódott le gát 

alakjában, hanem az apadó jégár szélét követve az egész oldalra oszlott 

szét. Már határozottan morénáknak mondható képződmények vannak a 

Felkai-tónál. A tavat délfelé elzáró gát homlokmoróna, mely az alapmo¬ 

rénával olvadóit össze; a völgy baloldalán elhúzódó és az alap lejtődéséhez 

alkalmazkodó szikla-gát pedig, melynek párja a völgy túlsó oldalán is lát¬ 

ható, oldalmoréna. Azonban magasabban fekvő oldalmorénáknak is látni 

még maradványait, különösen, ha azon tájon tekintünk körül, hol a tou- 

ristaút a Kereszthalmon át vezet. Innen különben igen szépen látható az 

alsó bal oldalmoréna is, a mint hatalmas gát alakjában délfelé tart és ott 

az erdő sűrűségében eltűnni látszik, de valósággal gyönyörűen megtartott 

homlokmorénába megyen át, mely különösen alulról a Tátrafüredtől a 

Csorbái tóhoz vezető tourista-útról látható szépen. E homlokmoréna 

1100 m.-nél valamivel magasabban fekszik és feltűnően kiemelkedik a 

völgy lankás lejtőjéből; méretei ugyan meg sem közelitik a Tarpataki vég- 

moréna méreteit, — külső széleinek egymástól való távolsága nem teszen 

egészen 1 km.-t és viszonylagos magassága a körülötte elterülő lejtőhez 

képest alig 50—60 m., — de a mily jellemző e völgy bal oldalmorénája, 

olyan tisztán fölismerhető a homlokmorénája is. Az emlitett meretek 
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különben teljesen megfelelnek a völgy vízterületének és az egykori jégárnak 

ettől függő kiterjedésének; de a végmoréna absolut magassága is ezen 

körülménynek következménye, a mi legjobban kiviláglik, ha az előbb leirt 

völgyek legalsóbb homlokmorénáira tekintünk vissza. 

A Felkai-völgy jégárjának ezen homlokmorénája igen tanulságosnak 

tűnik fel. A patak baloldalán ugyanis az omladékok folytonos lecsúszása 

következtében majdnem teljesen kopár a közel 80 m. magas fal, melyben 

mindenfele nagyságú és alakú, hol szögletes, hol gömbölyded kőzettöredé¬ 

kek vannak, melyek részint még a fehér homokban beágyazvák, részint 

pedig már kimosva a fal oldalán vagy alján hevernek. A sziklák nagyob- 

bára gránitok, van azonban köztök csillámpala és gneisz is. Ha gondosab¬ 

ban megfigyeljük ezen homlokmorénát, több egymásután következő hom¬ 

lokmorénából összetettnek találjuk; es külső nyugati oldalát tekintve 

három egymásután következő ivet enged felismerni; mind megannyi hom¬ 

lokmorénának jobb oldali szárnya. A szomszédos homlokmorénák között 

mindenütt többé-kevésbbé mély behorpadás van, mely a völgy belső olda¬ 

lairól is látható. A fehérfal jó messzire felfelé húzódik a völgyben, mely¬ 

nek szélessége e tájon alig 400 m. 

4. A Manguszfalm völgy morénái. A Menguszfalvi völgy is két részre 

oszlik: az egyik a magas hegyek között fekszik és háromszöghez hasonlít, 

a másik a hegységen kivűl van ; az elsőnek területe közel 12 km.2-re tehető, 

az utóbbi körülbelül 5 km.2 A völgy egész hossza 8 km.; iránya egyenesen 

éjszakról délfelé tart. 

A völgy felső része három ágból áll: a hinczkói fensikból, a Békás 

tavak medenczéjéből és a Menguszfalvi omladek-völgyből. A fővölgyben, a 

hinczkói fensík meredék falának tövétől kezdve több morénát láthatni: 

mindenekelőtt felemlítendő a baloldalon egymás felett levő két oldalmo¬ 

réna; a felső a meredek falak tövében húzódik el és több helyen vízmo¬ 

sások és mellékvölgyecskék által van áttörve, másutt megint leomlott 

gránitsziklák halmozódtak össze mögötte ; némely helyen azonban tisztán 

felismerhetőleg válik el a hegyoldaltól; a patak víztükre felett való magas¬ 

sága a Poprádtó közelében 68 m. Az alsó moréna már jobban van meg¬ 

tartva s a Poprádtó közelében közel 50 m.-rel fekszik lejebb a felsőnél ; a 

völgyben felfelé haladva azonban mindinkább közeledik egymáshoz a két 

moréna s a Békás tavak lépcsője alatt már egy magasságban vannak es 

köztük csak annyi a különbség, hogy a felső közelebb esik a hegyoldalhoz, 

mint az alsó. A völgy jobb oldalán kezdetben csak az alsó morénának 

látszanak nyomai; legnagyobb részt omladékkupok fedik el. A Poprádtó- 

nál hatalmas középmoréna kezdődik, mely a völgy irányában közel két 

km. távolságra húzódik. Ezen moréna az Omladékvölgy és a fő völgy jégárai 

által hozatott létre. A fővölgy jégára, mint erősebb, eltérítette irányától a 

gyengébb szomszédot és azután párhuzamosan haladott vele. 
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A középmoréna egész terjedelmében különböző nagyságú törmelé¬ 

kekből áll : felszínén sok helyütt óriási gránitköbök hevernek. A kisebb 

jégár medrében folyó Krupa vize felé lankás a lejtője, a mélyebben fekvő 

fővölgy felé azonban aránylag igen meredek. A moréna gerincze rendesen 

nagyon boltozott és egyes helyeken nagy kiterjedésű lápok terülnek el a 

felszínén, a Poprádtó közelében azonban aránylag keskeny. Az utóbbi 

helyen behorpadás is mutatkozik rajta, mely körülbelől 15 m.-nyíre van a 

tó mai tükre felett és a tó egyik régi, egyenesen a fővölgy felétartó lefolyá¬ 

sának medre. Jelenleg csak vagy két km.-rel lejebb egyesül a Poprádtóvíze 

a fővölgyével és az egyesülés utána Poprád nevet veszi föl; ezen utóbbi 

helyen egyszersmind véget ér a középmoréna is. A fővölgyben több helyütt 

láthatni az oldalmorónák maradványait. 

Kiérve a magas hegyek közül igen nagy változatosságot találunk a 

morénákra nézve. A völgy baloldán az Oszterva folytatását képező Píola- 

Ubocs nyugati lejtőjén két moréna vehető ki. Az alsó nem magasan a 

völgy alja felett húzódik el, széles övét képezve; a felső azonban azon a 

tájon, hol a Krupapatak a Menguszfalvi völgy vizével egyesül, 120 m.-re 

van a völgy alja felett. A moréna szélessége 40—50 m. között változik, 

magassága 8—10 m.-t teszen. Ezen moréna az Oszterva meredek falától a 

Poprád áttöréséig terül el, mind absolut mind viszonylagos magasságban 

folyvást apadva és valószínű, hogy a Partsch által leirt két oldalmoréna, 

melyek a Postredna alatt a Poprád baloldalán találhatók, ezen morénák¬ 

nak folytatásai.* A völgy jobb oldalán a megfelelő tájon egy darabig csak 

egy moréna látható, lejebb azonban a völgy alsó végen, délnyugatra azon 

ponttól, hol a Poprád keletnek kanyarodik, ismét kettő van : egy felső és 

egy alsó; a felső körülbelül vagy 100 m. az alsó 25—30 m.-nyíre van a 

völgy alja felett. Tovább délfele mindinkább apad a felső moréna magas¬ 

sága, míg végre összeolvad az alsóval és egy homlokmorénába megyen át, 

melyen egy délkeletfelé irányozott mély bevágás látható. E bevágásnak 

lejtői, alja valamint egyéb alakbeli viszonyai arról tanúskodnak, hogy az 

egykor folyó víznek mederül szolgált; s tekintve, hogy ezen bevágás leg¬ 

magasabb pontja alig 10 m.-rel magasabb a Postredna azon pontjánál, hol 

a Poprád déli irányát elhagyva egyszerre keletnek fordul, bizonyosnak 

mondható, hogy a Menguszfalvi völgy egykori jégárának vize legalább egy 

ideig ezen irányban folyt le és hogy ezen bevágás egykor a Poprád folyó- 

nak medrét képezte. S ezen víz volt az, mely Lucsivna felé tartva azt az 

egész lejtőt gránit-hömpölyökkel borította el, a mely jövevény-köveknek 

eredete különben bajosan volna magyarázható. A Menguszfalvi jégár ezen 

végső medenczéjének baloldalán csak az alsó moréna látható mint 25—30 

* Partsch: Die Gletscher dér Vorzeit 17. lap. 
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m.-nyi magas part, mely egész tömegében a jégár által lerakott törmelé¬ 

kekből áll és felső részén a keletnek tartó Poprád által van áttörve. 

A Poprád régi és mai medre által határolt és körülbelől 3 km.2-nyi 

fensík jellemző moréna-terület, melynek felszíne a sok emelkedéstől és 

mélyedéstől nagyon egyenetlen. Mind az emelkedések, mind a mélyedések 

több nagyobb csoportba foglalhatók. A fensík alakja nagyjában négyszögű, 

lejtősödése délkelet felé tart; legmagasabb pontja 1235m.-nyíre emelkedik, 

mig délkeleten a Várta csak 1060 m. magas; a fensík töve körülbelül 950 

m. magasságban fekszik, mi egyszersmind a jégár alsó határának is a 

magassága. Mind a fensíkon, mind a Poprád mai medreben óriási épélű 

gránitsziklák hevernek, melyek csakis a jég hátán kerülhettek mai he¬ 

lyökre. A míg a jégár a menguszfalvi völgy aránylag szűk, de mégis 

1 km.-nél szélesebb medrében haladott, 100 m.-nél nagyobb magasságban 

jelölte meg útját hatalmas oldalmorénákkal és midőn ezen völgyből kilé¬ 

pett, délkeletnek fordult és jégtömegeivel meg törmelékeivel elárasztotta az 

egész tájat. De az mind csak a jégár teljes erejének idején történt így, 

mert midőn ereje apadni kezdett, mindinkább visszahúzódott ezen fensík- 

ról és akkor rakódtak le az alsó oldalmorenák. 

A menguszfalvi jégár azonban ezen itt leírt morénákon kívül még 

másokat is alkotott; hatása tovább nyugat felé is érvényesült és a csorbái 

állomástól éjszakra levő és körülbelől 1000 m. magasságban kezdődő 

meredek bástyaszerű kiemelkedés részben az ő müve. Ezen meredek hegy¬ 

oldal ugyanis óriási homlokmoréna, melynek létrehozásához a mengusz¬ 

falvi jégáron kívül a Mlinicza-völgy jégára is járult, az utóbbi különösen 

nyugat felé érvényesítvén hatását. A moréna délkeleti lejtője lépcsőzetes és 

különösen három nagyobb fokot enged megkülönböztetni; anyaga minde¬ 

nütt megegyezik a jégárak által lerakott hordalékkal és a mellett az a 

nevezetes körülmény erdemel különös megemlítést, hogy a hochwaldi víz¬ 

választón nem találni gránitot, de a mint a meredek lejtőhöz érünk, azon¬ 

nal kezdődik a gránittörmelék, mely ezentúl szakadatlanul tart egészen a 

Csorbái tóig. 

5. A Mlinicza-völgy morénái. A Mliniczavölgy ugyan a kisebb völ¬ 

gyekhez tartozik, területe, 8 km.2 és egész hossza 6-5 km., mind a mellett 

igen tekintélyes jégárat hozott létre, mivel igen magas fekvésű. Az összes 

területnek közel 6 km.2-je 1500 és 2437 m. magasság között fekszik és 

medenezéjének felső végén a 2100 isohypsa húzódik át. Ezen völgynek 

különösen alsó részében igen tekintélyes morénák terülnek el. 

Az a gát, mely a Csorbái tavat veszi körül, a Mlinicza jégár törmelé¬ 

keiből alakult és dél meg délnyugat felé a jégár homlokmorenájának felel 

meg. míg éjszaknyugaton és délkeleten oldalmorénának tekinthető. A gát 

szélessége és a tó víztükre felett való magassága nagyon változó; délén és 

délkeleten több helyen 20 m.-nél és éjszaknyugaton 30 m.nél is maga- 
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sabbra emelkedik ; a keleti oldalon is tekintélyes a magassága; szélessége 

50—200 m. között változik; legszélesebb a keleti oldalon, hol több pár¬ 

huzamos hullámból áll. Igen tanulságos az éjszaknyugati gát is, a 

mennyiben feltűnő egyenes lefutású és némileg vasúti töltésre emlékeztet. 

Ezen gát a hegység felé 7—8 m. magas lejtővel bocsátkozik le egy mocsá- 

ros lápos terület felé, mely nyugatra lejtősödik és egy régi jégár medrére 

vall. A tó éjszakkeleti oldalán levő gát aránylag alacsony (5—6 m.) és 

csak utólagosan keletkezett, midőn a jégár már nem tért el nyugatra, 

hanem eredeti irányában megmaradva a Csorbái tótól keletre véget ért. 

Ha a Mliniczavölgy jobb oldalán elindulva lefelé haladunk, több 

egymásután következő medenczére akadunk, melyek délfelé ivalakú gáttal 

vannak határolva és többnyire tőzegesek és mocsárosak. A gátak közepe 

táján többé-kevésbbé mély bevágás látható. Ezek a medenezék egykor a 

visszahúzódó Mlinicza jégár medrét kéjiezték és a visszahúzódás pliasisai- 

nak hírmondói; az ívalakú gátak a jégár homlokmorénái és az ezeken 

látható bevágáson keresztül folyt le a régi jégár vizének egy része, míg a 

másik része már akkor is a medenczéket éjszakkelet felől megkerülő Mlini- 

czába szakadhatott. A Csorbai-tólioz vezető utón felfelé haladva és azon 

ponttól fogva, hol az éjszaknyugatra fordul, igen tisztán láthatni ezen 

morénákat, mint a meredek lejtő legfelsőbb fokát. Magasságuk az úttól 

számítva körülbelül GO—80 m.-t teszen, de minél feljebb haladunk a 

Csorbai-tó felé, annál inkább apad a viszonylagos magasságuk és több 

helyen 30m.-nyinél is alacsonyabb lesz; absolut magasságuk azonban foly¬ 

tonosan növekszik; déli lejtőjük igen meredek, a medenezék felé azonban 

nagyon lankásan bocsátkoznak le; anyaguk jégár által lerakott törmelék. 

Valószínű, hogy az alsóbb fekvésű homlokmorénák létrehozásánál a mén- 

guszfalvi jégár is közre működött, minthogy ezen két völgy jégárja között 

ezen a tájékon nem volt feltűnő válaszfal. 

Végül fölemlítendők: 

G. A Koprovacölgy morénái. Ez a völgy a Tátra déli oldalának leg¬ 

kifejlettebb és legterjedelmesebb völgye; hossza majdnem 11 km. és víz¬ 

területe megközelíti a 25 km.'2 t. Kezdetben nyugatnak tart, későbben dél¬ 

nyugatnak fordul és utjának nagyobb felét ezen irányban teszi; alsó végén 

ismét nyugatnak kanyarodik. A völgy keleti fele mindenütt a 2200— 

2400 méter, sőt ezentúl is emelkedő csúcsok és gerinczek egész sora által 

van körülvéve és négy magasan fekvő medenczével áll kapcsolatban, míg 

nyugati része nagyon tagolatlan és csak legmagasabb pontjaival haladja 

meg a 2000 m.-t. Egyrészt ezen oknál fogva, nagyrészt azonban a völgy¬ 

nek mély volta miatt — több mint SA része alacsonyabb 1400 m.-nyi- 

nel — a jégárak nyomai, különösen a morénák itt nem oly jelentékenyek 

mint az előbb tárgyalt völgyekben. Vájjon a Palenicza nagy homlok¬ 

morénának tekintendő-e, azt nem sikerült határozottan kimutatnunk; de 
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ezen hegyvonulat belső, a Koprova-patak felé fordított oldalán több laza 

törmelékből álló terraszt és a völgy alján egy teljesen megtartott oldal¬ 

morénát láttunk, melyek lefelé folytatódva egy homlokmoréna alakú gátba 

mennek át. A völgy baloldalának ezen képződményeivel szemben a túlsó 

oldalon két tisztán felismerhető oldalmoréna van. Az alsót, mely a bal 

oldalon elhúzódó legalsó hullámnak felel meg, több helyen a patak vize 

alámosta és ott a víz felé bocsátkozó lejtője a nagy meredekség és a törme¬ 

lékek laza összefüggése következtében egészen fel van tárva. E feltárások¬ 

ban igen tisztán látható a jellemző jégár-hordalék. A felső moréna a völgy 

alsó részében igen széles és kevésbbé magas, feljebb azonban, legalább 

némely helyen, jellemzően van kiképződve. Két helyen egymáshoz közel 

homlokmorénák maradványai csatlakoznak ehhez a morénához. 

A völgyben felfelé haladva, nem messze azon híd felett, melyen az 

ut a patak jobb oldalára vezet át, tisztán felismerhető liomlokmorénához 

jutunk, melyet a víz áttört és középső részétől megfosztott. Nem messze ezen 

homlokmorénától egy sokkal magasabbra akadunk, melynek baloldalát 

lerombolta a víz, míg jobbra a hegyoldal felé iolyton növekedik; a víz 

közelében közel 40 m.-nyi a magassága. — E nagy homlokmoréna mögött 

több kisebb következik közel egymás után; déli oldaluk domború és mere¬ 

dek, az ej szaki pedig homorú és lankásan bocsátkozik a mögöttük elterülő 

kisebb nagyobb medenczékhez. A homlokmorénák felszíne különböző nagy¬ 

ságú és többnyire épélű gránitsziklákkal van fedve. 

B) Jövevény- vagy vándorkövek. 

A Magas-Tátra déli odala leginkább gránitból illetőleg gneiszgránit¬ 

ból állván, a jégárak által szállított és lerakott törmelékek is ilyen 

eredetűek, és ennélfogva jövevény-természetük egy könnyen fel nem ismer¬ 

hető. E tekintetben azonban kivételt képeznek a fehérvízi és a felkai völgy. 

Az elsőnek bal oldala, a Stösschen délnyugati részét leszámítva, üledé¬ 

kes kőzetekből áll, a másik pedig a Gránátfal táján csillámpalából van 

alkotva; s e két völgyben találkozunk is a jövevény-sziklák egész sorával. 

A Fehérvíz völgyében a Fehérfalban és e felett is a völgy hátsó 

részéből származó mészkő-, homokkő- és quarczit-jövevények láthatók óriási 

számmal; a gránit is onnan való, de minthogy a Stösschen ezen részében 

szálban is van gránit, jövevény volta nem mutatható ki oly világosan. 

Vándorkő továbbá az a quarczit is, melyet egy kissé feljebb a Morgás keleti 

lejtőjén elhúzódó gránit alkotta morénában itt-ott találhatni, minthogy az 

egész hegyoldalon szálban levő quarczit nincsen. A jövevénysziklák azon¬ 

ban legtanulságosabban a Weidau fensikon fordulnak elő, hol egész more- 

nagátak jovevénykőzetekből vannak alkotva. Az a hatalmas gránit-moréna, 

mely a Homlokos tövében húzódik el és a közel 120 m. magas hágón át a 
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Liebseifen völgybe is átcsap, teljesen üledékes kőzeten nyugszik és a jöve¬ 

vényszikláknak egyik legklasszikusabb példája. S ha még ezentúl is akadna 

valaki, a ki kételkedik azon, hogy a Tátrában egjkor jégárak léteztek, az 

keresse fel a Weidaut és bizonyosan megváltoztatja nézetét. 

A Felkai völgyből már Partsch is említett csillámpalát, melyet a 

völgy bal oldalmorénájában talált,1 nekem is sikerült ilyenre akadnom és 

pedig mind az említett oldalmorénában, mind pedig a homlokmoréna fehér 

falában. Az utóbbi helyen gránát tartalmú darabok is voltak és pedig 

közel a moréna legmagasabb pontjához is. Eóth M. a moréna nyugati 

külső oldalán talált szögletes csillámpala darabokat. Ezek mind csak a 

jég segítségével kerülhettek mostani helyükre. Különben hasonlót lehet 

mondani mindazon óriási mértékű gránitsziklákról is, melyek a hegységen 

kívül található morénákban oly gyakoriak, ha eredeti helyök mindjárt fel 

nem ismerhető is. E tekintetben különösen említésre méltónak találom a 

Tarpataki völgy egy esetét. A tarpataki nagy homlokmoréna alatt ugyanis 

közel 70 m.3 nagyságú gránittömeg van. Ezen sziklának ép élei és óriási 

méretei bizonyossá teszik, hogy nem a víz szállította. 

C) A simára horzsolt lapok és a gömbölyűre koptatott hegydudorok. 

A jégárak egykori működésének ezen jelei sem hiányzanak a Magas- 

Tátrában. A Fehérvíz völgyében a Fehérfal mögött, ott a hol az oldal- 

morénát a Stösschentől jövő mellekvölgy áttöri, a meredek sziklafalból 

nagy méretű gránitdarab nyulakodik ki, melynek alsó lapja simára van hor¬ 

zsolva. A Fehértó medenezéjének éjszakkeleti oldalán a domboruvá simított 

mészkőhátak valószínűleg szintén jégáraktól nyerték mai alakjukat. A Tar- 

pataki völgyben Kolbenheyer az Öt tó tájáró lemlít jégárak által létrehozott 

horzsolásokat;2 magam a Kis-Tarpatak alsó végén a Lépcsőke felső fokán 

láttam igen érdekes esetet. Az utóbbi helyen ugyanis nagy gyepes térség 

előtt szálban levő gránitból álló gát emelkedik, mely vagy lOm. magas és a 

medencze felé levő oldalán simára van horzsolva. A kivájt felületen egy¬ 

mással és a völgy irányával párhuzamosan futó barázdák láthatók; az 

emelkedés lejtője 20°-nyi szöget képez a vízszintessel. A jégárnak tehát e 

helyen felfelé kellett haladnia egy darabig. Azt az esetleges felfogást, hogy 

ezen horzsolás folyóvíztől eredhetne, teljesen tárgytalanná teszik a dombor¬ 

zati viszonyok. E gát szikláin azon a helyen is látszanak horzsolások, hol 

jelenleg a Kis-Tarpatak vize tör rajta keresztül. Lejebb a Nagy-Tar[ ata- 

kon átvezető hídnál a patak baloldalán két, majdnem vízszintesen fekvő 

kőszikla van, melyek szálban látszanak állani; csak felső lapjok ér ki a 

földből és ez nagyon sima és barázdált. A barázdák egymással és a völgy 

* Partsch : Die Gletsclier dér Vorzeit etc. 13. lap. 

** Kolbenheyer: Die Hohe-Tátra VI. kiad. 19. lap. 
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baloldali lejtőjével haladnak párhuzamosan. Hasonlót tapasztalunk, ha a 

Kis-Tarpataknak a Lépcsőke alatt levő hidján haladunk át; az ott szál¬ 

ban levő gránit simára van csiszolva, s valószinű, hogy a Tarpataknak 

ezentúl erősen előnyomnló és szálban levő gránitból álló baloldali lejtője 

jégárának köszöni szabályos alakját és lejtősödését. Végül fel kell említe¬ 

nem egy sziklát, mely a Tarpatak homlok-morénájában a Königsweg mellett, 

már közel a gerinczhez fekszik és alsó oldalán simára van csiszolva. Ezen 

szikla közelében jégár-brecciát is találtam. 

A Felkai völgyből már Sonklar említ simára csiszolt lapokat* és 

utána mások is indultak; Partsch azonban nem tartja azokat kétségtele¬ 

nül jégáraktól eredőknek,** és magam is e tekintetben egy véleményben 

vagyok vele. Hogy a Gránátfalban néhol simák a lapok, annak oka több¬ 

nyire a csillámpala szöveti és szerkezeti viszonyaiban rejlik. Én csupán egy 

helyen a Flácht második kúpja alatt találtam olyan lapot, melynek sima 

felszínét jégárak által létrehozottnak lehetne tekinteni. Már sokkal való¬ 

színűbb, hogy a Hosszutó keleti oldalán levő hegykúpoknak és egyéb emel¬ 

kedéseknek domborúdad alakja jégáraktól ered. S szerény vé'eményem 

szerint hasonló oknak volna tulajdonítandó a menguszfalvi völgyben a 

hinczkói fensíknak és a Békástavak medenczéjének a fővölgybe lebocsát¬ 

kozó meredek falának horzsolt felülete is. 

D) A völgyek domborzati viszonyai. 

A Magas-Tátra legtöbb völgye a configurátió tekintetében bizonyos 

megegyező vonásokat mutat, melyek különösen ott ismerhetők fel leg¬ 

tisztábban, hol a jégáraknak nyomaival találkozunk. Egyik ilyen jellemző 

vonás az, hogy a völgyeknek felső végén és oldalán többé-kevésbbé terjedel¬ 

mes, kerek és meredek falakkal körülvett medenczék fordulnak elő, melyek 

néha egy vagy több tavat zárnak körül (Öttó, Békástavak, hinczkói tavak, 

Terianszkótó, Batizfalvi tó, Kőpataktó stb.). Ilyen kerek medenczek (circus- 

vagy katlanvölgyek) vannak az Alpokban, a Pyrenéusokban, Norvégiában 

(botner) is és ott mindenütt vagy most is jégárakkal állnak összefüggésben, 

vagy pedig olyan helyen találhatók, hol hajdanában jégár terült el. Egykor 

jégár által bontott területeken előfordulnak továbbá Ivözép-Európa egyes 

hegységein úgymint a Fekete-erdőben 750 m., a Cseh-erdőben 930 m., az 

Óriási-heg3rségben 1030 m.; az Altvater hegységben 1200 m.-nyi magas¬ 

ságon felül; a Magas-Tátrában előfordulásuk alsó határa 1500 m.; mi a 

hóvonalnak nyugatról kelet felé való emelkedésének felel meg.*** 

' * Sonklar : Reiseskizzen 133. lap. 

Partsch : Die Gletscher elér Vorzeit 16. lap. 

*** Partsch: Die Gletscher dér Vorzeit. 181. lap. 
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A circus-völgyeknek a jégárakkal való ezen szoros összefüggése, nem 

kevésbbé azonban a vízvájta völgyektől lényegesen eltérő alakjuk is 

nagyon valószínűvé teszik, hogy a jégárak által hozattak létre. Partsch 

keletkezésüket Helland nyomán következőleg magyarázza: az olvadás 

alkalmával beszivárog a jégárak vize a szomszédos kőzetekbe és megfagy¬ 
ván szétrepeszti azokat. Az ilyképen meglazult meder törmelékeit azután 

tovább szállítja a jégár. Ez által a meder mindig mélyebbre vájatik, mig 

végre egész katlan támad.* 
A Magas-Tátra völgyeinek egy másik közös jellemző vonása, mely az 

előbbivel sok tekintetben rokon, a meredek lépcsők és az ezek tövében 

elterülő medenczék, melyeket alsó végükön törmelék - gátak határolnak. 

Ezen medenczék, épen úgy mint az előbbiek, gyakran tavat zárnak körül ; 

soknál azonban már áttöretett az akadályúl szolgáló gát és a medeneze 

lecsapoltatott. Ilyen lecsapolt medeneze van például a Felkai völgyben a 

Yirágoskert felett, a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensík tövében; a 

tarpataki völgyben a Lépcsőké alatt stb.; még ma is tavat tartalmazó 

medeneze a Zöldtó, a Felkai tó stb. medre. 

E medenczék keletkezése visszahúzódó és már tetemesen megapadt 

jégáraknak tulajdonítandó. Ha ugyanis ilyen jégár lépcsőről bocsátkozik 

le, megszakad jégtömegeinek összefüggése; és ha leérve a lépcső tövéhez 

ismét egyesülnek is, már nem képesek nagyobb erőt kifejteni és az olva¬ 

dásnak nagyobb mértékben ellenállani. A jégár apadásának további folya¬ 

mában már nem is bocsátkozik le a lépcsőről, hanem ott fent végződik, 

minek természetes következménye, hogy a lépcső alján levő jéghalmaz 

sehonnan sem pótoltatván, egészen eltűnik és csak kisebb nagyobb mélye¬ 

dést hagy hátra, melyben az összegyűlő víz tavat képez. 

Egy további jellemző közös vonás, hogy a mellékvölgyek többnyire 

meredek falléd bocsátkoznak a fővölgybe; így találjuk azt a Fehérvíz völ¬ 

gyében a Fehértó medenczéjével, a Tarpataki völgyben a Kis-Tarpatakkal, 

a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensíkkal és a Békástavak medenczé¬ 

jével, a Koprova-völgyben a Neftzer- és Hlinszkamellékvölgyekkel stb. 

A mellékvölgyeknek ezen tulajdonsága nem szárinazhatik folyóvíztől, 

mivel az a völgy alsó végén kezdi meg működését es lassú átmenetet idéz 

elő a fővölgytől a mellékvölgybe.** Valószínű, hogy itt is jégárak szere¬ 
pelnek mint okozók, a mennyiben a jégár által kitöltött mellékvölgyekben 

némileg szünetel a víz vájó hatása, míg a fővölgyben korlátlanúl tarthatott. 

Igen érdekes azon völgyek lejtőinek configurátiója is, melyekben haj¬ 
danában jégárak honoltak. — E völgyeknek, alja törmelékekkel van 

fedve és a víz medrétől nagyon lankás az emelkedés. A völgynek eme 

L. o. 1ö7 190. lap és Penck: Die Oberlláclie Norwegens. Auslancl 1882. 

Penck: Die Oberfláche Norwegens. Auslancl 1882. évf. 193. lap. 
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lapos teknő alakú alja felett azután feltűnő meredek, sokszor majdnem 

függőleges falak következnek bizonyos magasságig, miután ismét mérsé¬ 

keltebb fokú a lejtősödés, mely néha a gerinczig tart. Ezen völgyeknek 

vázlatos keresztmetszete ennélfogva olyan, a milyennek a 2-dik ábra 

mutatja. 

A völgyek oldalainak és aljának ilyképen való alakulása nagyreszt a 

jégár működésének tulajdonítandó, mety itten basonlókópen érvényesült, 

mint a circusvölgyek keletkezésénél. Itt is nagy szerep jutott a fagynak. 

Mint a völgyek aljának igen nevezetes tulajdonságát fel kell említe¬ 

nünk azon nagy fokú esést, mely mindenütt a homlokmorénák áttörésénél 

található s természetesen annál nagyobb mértékben mutatkozik, minél 

2. ábra. A Magas-Tatra déli oldalán levő völgyeknek vázlatos átmetszete. 

1. Szálban levő gránit; 2. törmelék. 

nagyobbak ezen morénák. A mélyen be vájt meder alját ott mindenütt 

óriási sziklák lépőik el, melyeknek egy részét a hozzájuk ütődő hullámok 

gömbölyűre koptatták. Ezek az áttört moréna maradványai, míg az apróbb 

törmeléket már tovább sodorta az ár. 

A nagyobb homlok morénák áttörésénél azonban többnyire irányát 

is változtatja a víz medre. A Fehérvíz utolsó homlok-morénájának jobb 

oldalát támadta meg és pedig annyira, hogy azt már majdnem végképen 

elhordta, a Tarpatak is jobb partját mosta alá; a Felkai víz elhagyja 

DDK-i irányát és kezdetben egyenesen délnek, lejebb pedig már DDNy-nak 

tart és kilépve a homlok-morénából ismét egyenesen D.-nek foly. A men- 

guszfalvi völgy alsó végén pedig azt találjuk, hogy a Poprád vize balfele 

hagyta el a völgy főirányát, ugyanazt teszi a Mlinicza is, míg a Koprova 

vize jobbra tér ki. 

Végül még felemlítendő a völgyek legalsó homlok-morénája előtt 

elterülő és neki alapul szolgáló boltozott nyelv vagy hát, mely a 

morénát elhagyta víz által többnyire igen szépen tárul fel és törmelékek¬ 

ből áll. Ezen képződmény alsóbb része a jégár alapmorénájának tekint¬ 

hető, mely a jégár alján szállított és a jégár alatt folyó víz által sodort 

törmelékekből keletkezett és melyre azután a visszahúzódó jégár végéről a 

jégár hátán hozott törmelék is lerakodott. Ilyen morénákat találunk a 
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Fehérvíz völgyében a Fehérfal előtt, a Tarpataki völgyben, a Felkai völgy¬ 

ben stb. A Felkai völgyben a nagy homlok-morénák alatt levő fehér falak 

valószínűleg ilyen morénák feltárásai. A többnyire gömbölydedre kopott 

különböző nagysága és szabálytalanul elhelyezett gránitzárványokat 

azelőtt annak bizonyítókául tekintették, hogy az egész lerakodás vízből 

ülepedett le, újabban azonban a jégár alján való szállításra következtet¬ 

nek rólok.* A jégárak tehát meg a legalsóbb homlokmorénákon túl is 

folytatódtak és a völgyek végén levő nagy homlokmorénákat visszahúzó¬ 

dásukkor hosszabb ideig tartott vesztegles alkalmával rakták le. Hogy 

tulajdonképen meddig értek le az egyes jégárak, annak eldöntése további 

kutatásoknak van fentartva. Azonban számos más kérdésre nézve is 

hiányzik még a végleges válasz. így például a Tátra tövében elterülő és 

törmelekkőzetekből meg görgtegből álló nagy lejtőnek keletkezésére nézve 

még korántsem vagyunk egészen tisztában. Sokan, látván a homokban 

betemetett sziklazárványoknak többnyire gömbölyű alakját azt vélik, hogy 

a folyóvíz rakta le ezen hatalmas es némely helyen több száz m. vastag 

tömegeket; de ha tekintetbe veszszük, hogy ezen lejtő felszínén számos 

épélű és többnyire nagy méretű szikla bever, melyek néhol egész halma¬ 

zokat képeznek, hogy a lejtőt alkotó és össze-vissza elhelyezett törmelékek 

között számos feltárásban kopott, de feltűnő nagyméretű darabot találunk 

betemetve, melyeknek tovaszállitásához olyan nagy vízerő kivántatnék, a 

milyennel az egész hegyoldal sem rendelkezik, és ha vegre tekintetbe vesz¬ 

szük, hogy jelenleg a folyóvíz nemcsak, hogy nem szaporítja ezen töme¬ 

geket, hanem nagyságának megfelelő medret váj ki magának azokban: 

joggal kételyek támadnak bennünk ezen nézet helyességére nézve. És 

minél inkább bebizonyul a víz által való szállítás lehetetlensége, annál 

inkább előtérbe lép egy másik magyarázat, mely a jégárt teszi a szállítás 

eszközévé. Ebben az esetben azonban fel keli tennünk, hogy a Tátra egész 

felszínét egykor jég borította, mely mélyen lebocsátkozva a Poprád völ¬ 

gyébe, alján mindenféle nagyságú törmeléket szállított. Ezen törmelék 

azután a többé-kevésbbé hosszú útban lekopván vagy teljesen összemor¬ 

zsolódván, azon anyagot szolgáltatta, melyből a lejtő áll. Az itt-ott található 

épélű sziklák pedig nem a jégtömegek alján, hanem azok hátán kerültek 

mostani helyökre és olyan pontokról erednek, melyek nem voltak hóval 

vagy jéggel fedve. 

Az a feltevés, mely szerint jégárak hozták volna létre a Tátra tövén 

elterülő tekintélyes fensíkot, első tekintetre merésznek látszik, de ha 

számba veszszük, hogy az újabb kutatások szerint az Alpok jégárai éjszak 

felé Münchenig, sőt még ezentúl is terjedtek, hogy Skandinávia jégárai 

Németország éjszaki alföldjét teljesen elborították és délfelé a Német 

* Penck : Die Vergletscherung dér Alpen 33 —43. lap. 
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középhegységekig meg Krakó tájáig értek, míg keletfelé igen messzire 

Oroszország belsejébe hatoltak elő,* nem fogunk habozni a fentebbi véle¬ 

mény kimondásával. Ezzel azonban csak annak lehetősége és némileg 

valószínűsége van kimutatva, hogy a Tátrában egykor általánosabb volt 

volna a jégárak elterjedése, s a jövőnek egyik feladata ezen felfogást tények¬ 

kel és adatokkal támogatui. S ha sikerül ezt bebizonyítani, akkor ismét 

az a kérdés áll elő, vájjon a jégáraknak ezen általánosabb elterjedése 

ugyan annak a korszaknak jelensége-e, a melyben a fentebb leirt jégárak 

létezték, vagy egy más és pedig megelőző jégkorszak terménye-e? 

A mint ezekből láthatjuk, még igen messze vagyunk a probléma teljes 

megfejtésétől; a kérdéseknek egész hossza sora még megoldásra vár. A mit 

eddig nagy fáradsággal és nem kevésbbé nagy költséggel elértünk, az csak 

kezdete, kiinduló pontja a nagy munkának, de reményiem, hogy némileg 

alapja is. 

* Penck : «Die Glacialzeit» Encyklopaedie dér Naturwissenschaften. Trewendt. 
Breslau 1SS4. t. K. 40. fűz. 528. lap. 

KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDTANI INTÉZET 

CHEMIAI LABORATÓRIUMA BÓL * 

KaLECSINSZKY SÁNDOR-tÓl. 

(Előterjesztettek a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1884 november 5.) 

I. A pálfalvai (nográdmegyei) agyag chemiai elemzése. 

Színe szürkés fehér. Sósavval leöntve, pezseg. 

Magas hőmérsékletnél lassan megolvad. 

A légszáraz anyag 100 súlyrészében van: 

Chemiailag kötött kovasav (SiOs) ... 35-87 

Mechanikailag kevert kovasav (homok) 28’02 

Timföld (AI2O3) ... ... ... ___ 16T0 

Vasoxydul (FeO) ... 046 

Mész ... ... ... ... ... ... ... 2-20 

Nátriumoxyd (NaaO)... ... ... 0-98 

Káliumoxyd (IvjO)... ... ... ... 0'60 

Chemiailag kötött víz (HsOj-f-CO-j... 6-62 

Hygroskopikus víz (H2O) ... ... ... 9-08 

Mangánoxyd ... _ ... ... nyomokban 

Összesen ... 99-93 

E közlemények később rendszeresen csoportosítva a kir. földtani intézet évi 

jelentésében fognak megjelenni. 
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II. Sztaranyai Agyag. 

Gróf Sztáray Antal uradalmában Ungmegye nyugoti szélén, Szta- 

ranya határán, az első magyar-gácsországi vasút Nagy-Mihályi állomástól 

fél óra távolságban, 2—6 méter vastag rétegben található egy fehér színű 

homogén és igen zsiros agyag, a mely óvatosan megszárítva nem repedezik 

meg és legmagasabb laboratóriumi hőfoknak kitéve sem olvad meg, ezért 

tűzálló edények készítésére bizonyára igen alkalmas lesz. 

A légszáraz agyag elemzése a következő eredményt nyújtotta: 

Kovasav (SÍO2) ... ... — ... ... ö 1*76 

Timföld (AI2O3) ... ... ... ... 3070 

Yasoxyd (Ff2Ö3Í ... ... ... ... 020 

Káliumoxyd '(K2O) \ _ 

Nátriumoxyd (NaaO)/ 

Claemiailag kötött víz ... ... ... 10*-90 

Hygroskopikus víz ... ... ... 4-31 

Összesen ... 100-22 

III. Hunkcczi Agyag. 

Lelőhely: Ungmegye, szobránczi járás, a hunkóczi erdőben, jó út 

mellett. Szobráncztól másfél óra járásnyira, Csuha László birtokán. Szine 

fehér. Magas hőmérsékletnél megolvad. 

A légszáraz anyag mennyiségi vizsgálatának eredménye a következő : 

Kovasav (SiOa) ... ... ... ... ... 6S-02 

Timföld (AlsOs)... .... ... ... ... 15’76 

Yasoxyd (FeaOs) ... ... ... ... ... 1-90 

Káliumoxyd (K2O) ... ... ... ... 5-41 

Nátriumoxyd (NaaO) ... ... ... ... 1*85 

Chemiailag kötött víz ... ... ... 5-38 

Hygroskopikus víz ... ... ... ... T73 

Összesen ... 10005 

IV. Okker Analysis. 

Szent Iványi Zoltán úrtól elemezés végett átvettem egy nógrád- 

megyei igen kis fajsúlyú sárga színű, könnyen szétporló Okkert. Minthogy 

benne némely idegen részek, különösen kvarczdarabok fordultak elő, az 

eredmény átlagossága végett előbb ezeket iszapolás útján eltávolítottam. 

Az analysisliez az iszapolt és megszárított an}ragot használtam. 

Sósavval melegítve chlorfejlődés mellett fololdódik. 

Az elemezés a következő eredményeket szolgáltatta: 

Yasoxyd (F02O3) ... ... ... ... ... 72-55 

Manganoxyd QVTnO)... ... ... ... 3-75 
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Mészoxyd (CaO) ... ... ... ... 0-82 

Magnéziaoxyd (MgO)... ... ... 1*12 

Kötött víz ... ... ... ... ... ... 14-07 

Oldhatatlan anyag (kvarcz) ... ... 7-24 

Szerves anyagok ... ... ... ... ... nyomokban 

Összesen ... 99‘55 

Mint ezekből az adatokból láthatni, a legnagyobb tömege vasoxyd- 

hydrátból áll, nem jelentéktelen mennyiségű mangánnal. Ha magasabb 

hőmérsékletre hevítjük vízvesztés mellett, színét fokozatosan megváltoz¬ 

tatja, míg végre gesztenye-barnává változik és porlékony marad. 

Ezt a vasokkert előnyösen lehet használni festéknek. 

Y. Homok Analysis. 

Az átadó neve: Horváth és Pálfy. 

Lelőhelye: Szomód község, Komárommegye. A szőlőben. 

Színe fehér és csak itt-ott mutatkoznak sötét pontok. Górcsővel meg¬ 

vizsgálva nagyobbrészt a kvarcz-homok sajátságait mutatta. Sósavval nem 

pezseg. Vízben csak kis mértékben oldódik. 

Mennyilegesen megvizsgálva a következő eredményt adta: 

Sósavban oldhatatlan rész _.. ... ... 98.53 % 

« oldható « — ... ... 1 *47 

Összesen ... ÍOÖ-OÖ 

Kovasav (SÍO2) ... ... ... ... ... 94-70 

Vasoxydul (FeO) — ... ... ... 0'63 

Mészoxyd (CaO) ... ... ... ... ... l-94 

Magnesiumoxyd (MgO) ... ... ... 0‘55 

Timföld (AI2O3) ... ... ... ... ... T98 

Alkáliák (KNaO) ... ... .... ... 0'41 

Összesen ... HJOÜO 

VI. Bozovicsi barnaszén. 

Az átadó neve : Böckh János, a földtani intézet igazgatója. 

Lelőhely : Bozovicstól DK-re (Krassó-Szörénymegye), Matheseren 

szénfeltárása a Nera hídja mellett. Középső tiszta szénréteg, 20 cm. vastag. 

Tartalma a következő: 

Széneny (C) ... ... ... ... ... ... 53* 16 

Hydrogén (H) ... ... ... ... ... 3‘(i8 

Oxygén és nitrogén (O+N) ... ... 27-39 

Hamu... ... ... .. ... 6-05 

Víz ... ... ... ... ... ... ... ... 9-72 

Összesen ... lOO'OO 

Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 3 
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VII. Pálfalvai szén. 

Beküldő: Gauthier, fakereskedő. 

Lelőhely: Pálfalva, Nógrádmegye. 

Széneny (Cj ... ...   ... ... Gl'04 

Hydrogén (H) ... ... ... ... — 4'26 

Oxygén és Nitrogén (O + N) .... ... 18-57 

Hamu... ... ... ... ... ... ... 5-65 

Hygroskopikus víz ... ... ... ... 1048 

Összesen ... lOOOÖ 

Az illékony alkatrészek összege = 52'7 °/o 

A kén mennyisege = 0*81 

A theoreticus fűtőképesség = 5516 caloria. 

Kokszot nem ad. 

VIII. Elaeolith Syenit a Sierra Monchique hegylánczból. 

A vizsgálatra használt kőzetet Rosenbusch H. heidelbergi egyetem 

tanár bocsátotta rendelkezésemre. 

Kovasav (SiOa) ... ... ... ... ... 54-71 

Timföld (AI2O3)--- ... ... ... ... 22-07 

Vasoxyd (FeaOs) ... ... ... ... ... ±49 

Yasoxydul (FeO) ... ... ... ... 2-50 

Mészoxyd (CaO) ... ... ... ... ... 2-52 

Magnéziaoxyd (MgO)._. ... ... ... 0-88 

Nátriumoxyd (Na20) ... ... ... ... 7-58 

Káliumoxyd (Ka20) ... ... ... ... 5’46 

Chemiailag kötött víz ... ... ... _ _ 1-13 

Hygroskopikus víz ... ... ... ... 0-20 

Chlór ... ... ... ... ... ... ... nyomok. 

Összesen ... 99'54 
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MEGEMLÉKEZÉS GÖPPERT H. RÓBERTRÓL. 

Dr. Staub Mőnicz-tól. 

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén, 18S4 deczember 3-ikán.) 

1884 május 18-án fejezte be érdemekben gazdag életét Göppert 

Róbert, ki egy fólszázadon át kiváló tevékenységet fejtett ki a botanika 

terén. Hogy e nagyérdemű tudós életéről es érdemeiről társulatunk szak- 

ülésén is megemlékezünk, erre az indít bennünket, hogy Göppert botani¬ 

kai tanulmányai kiválóan a geológia érdekkörébe tartozó fosszil növényekre 

vonatkoztak. Ebben a tekintetben Göppert kutatásai megelőzték Heer, 

Unger és Ettingshausen dolgozatait; ő mintegy végrehajtója lett Brong¬ 

niart és gróf Sternberg botanikai végrendeletének. 

Göppert 1800 julius 25-én született Sprotten mellett Sziléziában, 

abban az országban, melynek ősi flóráját ő derítette föl egész gazdagságá¬ 

ban. Édes atyja gyógyszerész lévén, eleinte ő is gyógyszerészettel foglal¬ 

kozott, de már 1821-ben a boroszlói egyetemre, 1824-ben pedig Berlinbe 

ment s főképen az orvosi tudományokat és a botanikát hallgatta. Huszon¬ 

két éves korában kezdett már tanítással foglalkozni, akkor lett a boroszlói 

orvostudományi fakultásnál eleinte magántanár, míg 1831-ben rendkívüli 

és 1839-ben rendes tanárrá nevezték ki. Midőn 1852-ben Nees v. Esenbeck 

politikai magatartása miatt hivatalától megfosztatott, Göppert a füvész- 

kert igazgatását is átvette s áthelyeztetett a bölcsészeti fakultáshoz. Göppert 

tehát 57 éven át ült a tanszéken, és e helyet csak kevés nappal halála előtt 

hagyta el. 

A fosszil növények tanulmányozásával 1834-ben kezdett foglalkozni, 

midőn Brongniart, Bindley és Hutton kutatásai folytán már ismertesekké 

lett harasztokat tette kritikai tanulmányok tárgyává és egyszersmind meg¬ 

határozta a saját birtokában levő példányokat. 

A harasztok tudvalevőleg a régibb flórák túlnyomó részét képezik ; 

de minthogy lombjuk termetére a különböző fajok több tekintetben hason¬ 

lítanak egymáshoz, a fajok generikus meg specifikus megkülönböztetésére 

csak a szaporodási szervek nyújtanak biztos támpontot. E szervek azon¬ 

ban vajmi ritkán találhatók föl a fosszil növényeken; ennélfogva ezeket 

csak a lomb alakja és az erezet alapján lehet a rendszerbe beleilleszteni. 

Ezt első ízben Brongniart és utána Göppert kísérletté meg, ki az akkor 

már ismeretesekké lett élő harasztoknak két harmadával volt képes fosszil 

rokonokat összehasonlítani. A terjedelmes munka 1836-ban jelent meg. 

Maradandó becsét az adta meg, hogy Göppert benne valóságos hangya- 
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szorgalommal gyűjtötte össze mindazon adatokat, a melyek a növényi 

őslénytan történetének az alapját megvetik. 

1850-ben az iméntinél nem kevésbbé fontos munkát bocsátott közre : 

a Coniferák monographiáját. Kutatván a legrégibb adatokat, ezeket is kri¬ 

tikailag dolgozta föl és az élő coniferák boncztani szerkezete alapján sike¬ 

rűit neki négy olyan typust (Forma Pini, F. Araucaria, F. Taxi, F. Gneta- 

cearum) fölállítani, melyek szerint a fosszil törzsek meghatározhatók és 

rendszerbe foglalhatók. Ezt a munkát, melyre Unger, Hartio, Merck- 

lin, Cramer, Gregor, Conwentz, Kraus és mások későbbi ugyanezen irá¬ 

nyú kutatásai alapitvák, lényegesen kiegészítette egy 30 évvel későbbi 

értekezésével, mely «Eevision mciner Arbeitüber die Stcimme dér fossilen 

Coniferen, insbesondere dér Araucariten und über die Descendenzlehre» 
ezimen 1884-ben látott najjvilágot. 

A fosszil coniferák monographiáját a hollandi tudományos társulat 

arany éremmel tüntette ki. Ennek megjelenése után két évre Göppert az 

úgynevezett átmeneti képződmények fosszil flóráját tárgyazó nagy müvét 

adta ki (Die fossile Flóra des Ueberyangsgebirges). Ebben is kimerítően 

és kritikailag írja le azon növény-maradványokat, melyek addig a Werner- 

fele «Uebergangsgebirgeu kőzeteiből kerültek s 1860-ban ezt a müvét is 

kibővítette egy újabb vaskos kötettel, melynek czíme: «Übcr die fossile 

Flóra dér silurischen, dér devonischen und unteren Kohlénformation oder des 
sogenauntcn Übergangsgebirges.*> 

Göppert a harmadkor flórájának ismeretét szintén lényegesen elő¬ 

mozdította. A fiatalabb kepletek flórája 1821-ben, midőn a növényi őslény¬ 

tan a tudományok sorába lépiett, még alig volt ismeretes. Addig csaknem 

kizárólag a kőszénkorszak flórájával foglalkoztak. Midőn Göppert a nyír¬ 

éé az égerfák virágainak fosszil maradványait fölfedezte, a tudós világ 

kételylyel fogadta az új és meglepő hírt és GöppER’rnek a német természet- 

vizsgálók 1836. évi jénai vándorgyűlésére kellett a csodás dolgokat elvin¬ 

nie, hogy hitelt szerezzen érdekes fölfedezésének. Harmadkori flórákkal 

foglalkozó dolgozatai: «Die fossile Flóra von Schossnitz» és vDie Tertiar- 

flora von Schlesien»; ezeken kívül .Jáva fosszil flóráját is megismertette, 

egyszersmind azt a nevezetes tényt derítve ki, hogy a tropikus vidékek 

harmadkori flórája nem különbözik lényegesen a jelenleg élőtől. Göppert 

abból a fajok állandóságára következtetett; míg ellenkezőleg Heer később 

bebizonyította, hogy az éghajlati viszonyok ott korábban vették föl mai 

jellemöket mint a sarkokon és az ezek körül elterülő vidékeken. 

GöppERTnek a harmadkorra vonatkozó munkái között legnevezete¬ 

sebb a legutolsó, melyet 1883-ban a berlini tud. akadémia támogatása 

mellett és Menge A. barátjával együtt adott volt ki: a borostyánkő ős¬ 
növényeiről. 

Tudjuk, hogy a borostyánkő legnevezetesebb lelőhelye keleti Porosz- 
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ország tengerpartja, a hol részint a földből, részint a tenger vizéből gyűj¬ 

tik nagy mennyiségben a fosszil borostyánkövet. Ezzel különben Göppert 

már régóta foglalkozott, miről számos kisebb-nagyobb értekezései tanús¬ 

kodnak. 0 volt az, a ki már régen kimutatta, hogy a borostyánkő hatféle 

tűlevelű fa (Pinites succinifer, P. stroboides, P. Mengeanus, P. radiosus, 

P. anomalus, Physematopitys succineus) terméke és hogy a keleti tenger 

mai feneke óriási tűlevelű növénytenyészet talaja volt. Fájdalom, hogy e 

nagyobb összefoglaló munkának csak az első része jelent meg; de Borosz¬ 

lóban tartózkodásom alkalmával megtudtam, hogy a második és befejező 

rész kézirata is készen áll és így a tudományra nézve biztosítva van. 

Ezek után nem találom szükségesnek, hogy GöpPERTnek 1830-tól 

fogva megjelent számos kisebb dolgozatát is fölsoroljam. De jellemzésére 

meg kell említenem, hogy Göppert, ámbár nem volt tanúit és tapasztalt 

geológus, mégis legelső volt, a ki behatóan tanulmányozta a növények 

fosszilicátiójának tüneményeit és számos kísérletei alapján világosságot 

derített némely geológiai tüneményekre is. 

Sajátságos jelenség, hogy Göppert ép úgy, mint nagy kortársa Heer 

Oszwald, nem hódolt a darwinismusnak. Göppert ugyan nem tagadta a 

szerves világ fokonkénti fejlődését, az egyszerűbb szervezetekből tökéle¬ 

tesebbekké való fokozatos emelkedést, de a legősibb időkre nézve már 

1860-ban kimondotta, hogy a szilur és az alsó devon korszak moszatain 

nem tapasztalt oly fokozatos fejlődést, a minőt Bronn ugyanazon korsza¬ 

kok kagylóira nézve kimutatott. És még 1883-ban is úgy nyilatkozik, hogy 

ama bizonyítékokat, a melyek valamely új fajnak a szakadatlan variatio 

útján végbement képződését megerősítenék, nem tudta megtalálni. Ellenkező¬ 

leg Göppert eleg tényt tud fölmutatni, a melyek a transmutaczió tana elől 

elvonják a talajt. Szerinte a tgpus változatlan, mert az elenyésző és a meg- 

ifjodott typus között hiányzik az átmenet. Viszont ismer Göppert olyan 

typusokat is, melyek két vagy több génus, sőt família jellemeit magokban 

egyesítik és ő ezeket kombinált szervezeteknek nevezte el. 

így egyesíti magában a Calamosyrinx szervezete a zsurlók és az 

egyszikűek jellemét; Calamopterisé a zsurlókét és a harasztokét és Cala- 

mopitys a zsurlókét és a Coniferákét. E bárom kombinált szervezet a felső 

devon idejében élt és ennek végével megszűnt létezni. Utánok más, velők 

már együtt előfordulók, úgy mint a Sigillariak a Cordaitesek léptek elő¬ 

térbe; míg ismét mások, úgy mint a Calamodendronok mint új tagok 

járultak hozzájok és alakítottak egy olyan alakkört, mely a Coniferák köré 

csoportosult. Mind a három typus fatörzse emlékeztet a Gipinospermákra, 

nevezetesen pedig a Coniferákra. A Cordaitidák magva rokonságot mutat 

a Salisburiákkal, levele az egysziküekkel, fatörzse pedig az Araucariákkah 

A Galamodcndreék törzse külsőleg elárulja a conifera-typus rokonságát a 

zsurlókkal; sőt belső szerkezete a kétsziküekkel való rokonságot is gyanít- 
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tatja. A Gymnospermák és az edényes Kryptogamok között levő hézagot 

kitöltik a Sigillariák, melyeknek gyümölcse, mint a most elő Selaginelleáknál 

a tengely végén álló füzérek fedő levelei alatt tetraéder alakú spórákból áll. 

A Coniferákhoz legközelebb álló Cycadeák a permi flóra Mcdullosái 

által voltak velők egyesítve, mint a medullosák is kombinált szervezetek, 

a mennyiben bennök a Conifera- és Cycadea-typus egyesül. 

A palseozoi korszak végével azonban az itt fölemlített növénycsopor¬ 

tok mind eltűnuek és hátrahagyják a Coniferákat ama egyszerű alakok¬ 

ban, a melyekben a mai flórában találkozunk velők. 

A typus változatlanságáról tanúskodnak Göppert szerint az úgyne¬ 

vezett hosszú életű fajok is. így a Neuropteris Loshii, Bkot. fentartja magát 

a culm, a c-arbon és jura-korszakon át; a Palaeoxyris reguláris, Bkot. a 

palaeozoi korszaktól kezdve egesz a kréta kezdetéig, és így a leghosszabb 

életű növény. Számos növény átjött a harmadkorból a jelenkorba; ilyen 

például a poroszországi barnaszén-képletből ismeretes Pinites Thomassia- 

nus, mely azonos a Pimis Pallasiana, LAMB.-val (P. Laricio, Bon:.). 

De Göppert elismeri a «visszaesés »-t Darwin értelmében. A Sigillá- 

riák kihalnak a carbont követő korszakban, de fönmarad belőlük a tarka 

homokkőben egy sajátságos alak, a Plcuromoya Sternbergi, Spicker (Sigil- 

laria Sternbergi, Münster), valóságos törpe utóda a kőszénkorszakbeli 

hatalmasoknak! 

Meg kell emlékezni Göppert azon érdemeiről is, melyeket magának 

a dolgozószoba és a tanterem falain kívül szerzett. Tudósi es tanári pályá¬ 

ján oda törekedett, hogy a mivelt közönség zöme mindinkább érdeklődjék 

a tudomány iránt és a boroszlói füvószkertben összehalmozott szemléleti 

anyagot nemcsak a tanuló seregnek, hanem a nagy közönségnek is hozzá¬ 

férhetővé tette. 0 volt az első, ki (1850) egyáltalában növénytani múzeumot 

rendezett be és ha a geológiai csoportozatokhoz, melyeket a kertben föl¬ 

állított, a kritika hozzáférhet is, a nagy közönség körében mégis megtették 

ama hatást, melyet a tervező czélba vett. 

A ((Schlesische Gesellscliaft fúr Cultur», melynek három évtizeden 

át volt elnöke, egyedül neki köszöni erőteljes fölvirágzását és nem téve¬ 

dünk, ha azt állítjuk, hogy nincs tartomány Németországban, melynek 

flórája oly behatóan volna tanulmányozva, mint Porosz-Sziléziáé. 

Nem volt a lefolyt félszázadban Boroszlóban közhasznú és hazafiúi 

vállalat, melynek Göppert nem állott volna az élén vagy a melyben leg¬ 

alább kiváló részt nem vett volna. 

E férfiú, kinek működését ime röviden vázoltam, nemcsak azokat a 

kitüntetéseket érdemelte meg, a melyekben hazája részesítette, de kiérde¬ 

melte összes szaktársai elismerését. Méltó, hogy kiváló tudományos érde¬ 

meiért és úttörő munkáiért róla a magyarhoni földtani társulatban is meg¬ 

emlékezzünk. 
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— Egy Málnásvidéki (Háromszékmegyebeli) kőzetről. Dr. Schmidt 

Sándor az 1884 november 5-iki szakülésen * mutatványokkal kísért köz¬ 

leményt terjesztett elő, melynek kivonatát egy tagtársunk az ülésen készí¬ 

tett j egyzetei után a következőkben foglalta össze. 

A vizsgálat tárgyául szolgáló kőzetet Zsigmondy Vilmos, társulatunk 

alelnöke gyűjtötte s a budapesti egyetemi ásványtani intézetnek ajándé¬ 

kozta. Schmidt tagtársunk az intézettől vette át megvizsgálás végett. 

A kőzet azért kiváló érdekességéi, mert üregecBkéiben — különösen 

a fris törésű — lapokon a Pyroxéncsoport rhombos tagja, a Hypersthen 

számtalan fennött kristálykában mutatkozik. 

A Pyroxen csoport rliombos tagjai egyáltalában igen ritkán kerültek 

még vizsgálat alá. Des Cloizeaux 1863-ben mutatta ki legelőször, hogy 

a Mont Dore tracbytjában előforduló Pyroxenek voltaképen rhombos Ensta- 

titok, később Láng foglalkozott tüzetesen a breitenbachi meteorvasban 

előforduló Bronzitkristályokkal. A laachi kolostor mellett található vul¬ 

káni bombákban apró barna és sok lapokkal biró kristálykák vannak, 

melyeket G. vöm Rath Amblystegit név alatt írt le, de később kitűnt, hogy 

ez semmi egyéb mint egy rhombos Pyroxén. Újabb időben Blaas a dema- 

vendi (Perzsia), Krenner pedig az aranyi hegyi (Piski mellett, Erdély) tra- 

chytban mutatták ki a Hypersthen előfordulását. 

Schmidt a málnási táblás kristályokat az egyhajlású Pyroxén szerint 

állítja fel s a nagy véglapot ooPoo-nek veszi; ezenkívül meg van még a 

prizma övében a ooPoo és a ooP, a tetőn pedig domák és piramisok zár¬ 

ják be a kristályokat. A mérések által megállapított lapok sorozata a kö¬ 

vetkező : 

a (100) ooPoo; u (334) 3U P 3/z; 

b (010) ooPoo k (104) V4 P OO 

m (110) ooP l (103) V2 Poo 

i (133) Pa; 

A mérések nem egyeznek egészen az aranyi hegyi es a demavendi 

kritályokéval, minek okát talán a cliemiai constitutióban kell keresnünk. 

Pleochroismusuk a brachy-symmetria síkon zöld és sárga; hasonló 

kísérleteket tett Schmidt a másik véglapon és a bázison is. 

A Plypersthenek mellett alárendelten még kis Ampliiboltük és fehér 

" L. a jegyzőkönyvi kivonatot e Közlöny tavalyi (XIV.) kötetében az 570-ik lapon. 
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Tridymitek fordulnak elő a kőzet üregeiben. Ezeken kívül látható a repe- 

déses és üreges kőzetben néhány Quarczszem mint zárvány és egy na¬ 

gyobb elváltozott csillámos rész. 

A vékony csiszolatban az alapanyag mikrolithosnak bizonyul. A mi- 

krolithok szabálytalanul elrendezett kis Plagioklas léczecskék által képez- 

tetnek, melyek között azonban inkább az egyszerű kristályok dominálnak. 

Ezen alapból egyes nagyobb Augitok válnak ki, melyek optikai viselkedése 

és hasadása a rendes. A túlnyomó elegyrészt az üde és zónás szerkezetű 

Augitok képezik ezen kőzetben, Hypersthen csak szórványosan fordul elő 

imitt-amott és szerző nem is hajlandó az utóbbi ásványt kétségtelenül a 

kőzet lényeges elegyrészei közé sorozni. Magnetit bőven fordul elő az 

alapanyagban, gyéren Apatittűk és Hámatittáblácskák is; a Tridymitet 

szintén megtalálhatjuk a csiszolat üregeiben. 

Ezen ásványassociatió alapján Schmidt e megvizsgált kőzetet Hyper- 

sthen-Tridymit tartalmú Augit-Andesitnek nevezi. 

A kőzet valószínűleg .azon kőbányából való, mely a málnási fürdőtől 

K-re fekszik; Herbich ugyan a Székelyföld geológiai viszonyai czímű 

munkájában, illetőleg a hozzá csatolt térképen Kárpáti homokkövet jegy¬ 

zett be, de tekintetbe véve azt a körülményt, hogy Budai József szintén 

ellene mond Herbich adatainak s a Nagy-Murgóról Amphibol-trachytot, 

Bibarczfalváról pedig Augit-trachytot ismertetett, Herbich térképe ezen a 

helyen is kijavítandó. 

Ezek után röviden ismerteti előadó mind azon kutatásokat, melyek 

a rhombos Pyroxénnek kőzetekben való előfordulására vonatkoznak. 

Rosenbusch «A kőzetek phy$iographiája» czímű munkájának második 

kötetében még kétségbe vonta Fouqué azon észleleteit, melyek szerint a 

santorini lávákban Hypersthenek fordulnának elő és inkább abban a 

véleményben volt, hogy azok nem egyebek mint erősen pleochroos Augitok. 

Azóta azonban már többen is kimutatták a Hypersthennek Trachytokban 

való előfordulását. így például I. Blaas megvizsgálta azokat a csaknem 

1 mm. nagyságú, üvegfényű barnássárga kristály kákát, a melyek a Demavend 

perzsiai hegység több pontjáról (Nasra, Kordun, Borigosziklák) származó 

trachytok üregeiben felnőve fordulnak elő. x4rthur Wichmann a csendes 

oczeánbeli Witi szigetek Andesitjeiben (Munia szigetről) magát a kőzetben 

lévő pyroxenes elegyrészt találta az egyenes extinctió folytán rhombosnak. 

Friedrich Becke pedig bennünket közelebbről érdeklő helyekről t. i. a 

Hargita közelében (Tusnád, Közrez havas, Homoród falu mellett) és a 

Bukovina felé terjedő vidéken is fölfedezte a Bronzitot mint elegyrészt. 

Amerikában Cross amerikai Andesiteken kívül igen sok magyarországi 

Augit-Andesitet vizsgált meg, Hegyaljáról, a Mátrából, továbbá Szerbiából 
s azt állítja, hogy a Pyroxen túlnyomó része rhombos természetű s hogy 

ezeket a Hypersthen-Andesiteket el kellene különíteni az Augit-Andesitek- 
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töl. Ugyanez alkalommal Cross háromhajlású Pyroxent is talált, de ez sem 

a Babingtonittal, sem pedig a Szabóittal nem egyezik meg, hanem újnak 

látszik. Cross ezt a három hajlású Pyroxent nem csak amerikai, hanem 

25 más helyről származó kőzetben is fölismerte. Előadó azonban e triklin 

Pyroxén létezése iránt kétséggel viseltetik, a mennyiben nincsen kimutatva, 

hogy az illető kristálymetszetek kellően orientálva voltak-e? Köztudo¬ 

mású dolog lévén, hogy vékony csiszolatokban még a rhombos rend¬ 

szerű ásványoknak is lehetnek számos olyan metszetei, a melyeken a 

fényuek ferde kioltása mutatkozik; az egyhajlásuaknál pedig vékony- 

csisZolátokban az egyenesen kioltó metszetek már valóban a ritkább 

esetek közé tartoznak. Ebben a tekintetben tehát még újabb vizsgálatok 

lennének teendők. 

— A heterogén testek kettős fénytörésének bemutatása.*) 

A mai optika szerint a fény-iether rugalmasságát a testek legkisebb 

részecskéi között ható erők módosítják. így ha átlátszó homogén, isotrop 

testtel van dolgunk, akkor a fénysugár abban minden irányban meg¬ 

egyező módosítást szenved, azt mondjuk, hogy az a fényt egyszerűen töri. 

Homogén, de anisotrop testeknél azonban, a legtöbb esetben a fénysugár 

a változó irányok szerint más és másképen módosul, azoknál kettős fény¬ 

törést és ezzel együtt polárossági tüneményeket észlelhetünk. Ezen utóbbi 

kategóriába tartoznak a kristályok, míg az előbbi osztályba az amorf teste¬ 

ket sorozzák. De a kettős fénytörés nincs kizáróan a kristályokra szorítva, 

épúgy a mint az egyszerű fénytörést a kristályok egy csoportjánál, a sza¬ 

bályos kristályrendszerbelieknél is megtaláljuk. Ha azonban kettős fény¬ 

törést a kristályokon kívül egyéb testeken is tapasztalunk, vagy azt épen 

elő is idézzük, mindannyiszor heterogén testekkel van dolgunk. Ilyenek pél¬ 

dául a fényt kettősen törő gyapot- és lenszálak, a keményítőszemek, a leg¬ 

több állatnál a szem kristálylencséje, a préselt vagy gyorsan lehűtött 

üvegek, sok collooidális anyag (collodium , gelatine stb.). Érdekesek e 

heterogén testeknél a keltős fénytörés tüneményei főleg akkor, ha az in- 

homogenitás eloszlása bizonyos szabályt követ. 

Ha például egy gömbszerű lapos átlátszó testnél a homogenitás el¬ 

változása concentrális rétegekben történt, akkor az ennek folytán előidézett 

kettős fénytörési tünemények is ezen határolásoknak megfelelők fognak 

lenni. Ha az ilyen gömbön egyen közű, poláros fénysugarakat bocsátunk 

keresztül, akkor azok u. is a mint a gömb különböző helyein haladnak 

keresztül, egyúttal különböző módosítást fognak szenvedni. A testből ki¬ 

jutó sugarak ennek folytán a gömb egyes helyein más és más fázis-különb¬ 

séggel interferálni fognak, de könnyű belátni, hogy az inhomogenitási 

* Szakülés 1884 december 3-ikán. L. a múlt évi (XIV) kötet 5752-ik lapján. 
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határokon belől egyformán változnak el. Ezen testeknél tehát parallel 

poláros fényben hasonló interferonczia tüneményt kell látnunk, mint az 

egy főtengelyt! kristályoknál, ha a főtengelyre normális irányban metszett 

lemezeken convergáló poláros fényt bocsátunk keresztül. Ezt a jelenséget 

igen jól lehet észlelni azon gömböcskeknél, a melyeket legújabban 

H. Reinsch (Groth’s Zeitschrift IX. 561) készített. Ha a többi között Spha- 

leritot salétromsavban feloldunk és a részben kivált kéntől leszűrt, vízzel 

hígított oldatból egy csöppet üveglemezen elpárologni hagyunk, akkor 

számos apró gömböcske válik ki, a melyeken mikroszkóp alatt sötét Nico- 

lok között az érintett tüneményt igen szépen észlelhetjük. A lapos golyócs¬ 

kák láthatólag számtalan concentrális kéregből állanak és a mikroszkóp¬ 

ban sötét Nicolok között dimensióik szerint különböző élénk színekkel 

ékeskednek; a finom színes gyűrűk és a fekete kereszt teljesen hasonlók 

az egy főtengelyé kristályok tengelyképeihez. Loczka József kartársam 

volt szives ezt az oldatot megkészíteni és egy készítményen van szerencsém 

a jelenséget be is mutatni. Hogy e gömböeskek nem kristályok, az köny- 

nyen belátható, mert parallel poláros fényben kristálylemezeknél interfe- 

renczia-gyürűket nem lehet látni, mivel az anyag homogenitása folytán az 

egyenlő irányban beeső fénysugarak mind megegyezően módosulnak. To¬ 

vábbi különbség az is, hogy e kis gömböknél az interferenczia-kép csakis 

bizonyos helyekre szorítkozik, az a készítmény mozgatásával szintén mo¬ 

zog, a görbék alakj okban a gömbök határolását követik stb., míg a kristá¬ 

lyoknál mindez a helytől és a kristályok határolásától független. Ezekre a 

csinos készítményekre, m’nt az érintett kettős fénytörési tünemény demon¬ 

strálására kiválóan alkalmas és könnyen megkészíthetö tárgyakra óhaj¬ 

tottam ez alkalommal a tisztelt szakül és szives figyelmet felhívni. 

Schmjdt Sándor. 
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G. Pilar.: Flóra fossilis Susedana. Descriptio plantarum fossilium quaein 

lapicidinis ad Nedelja, Sused, Dőlje etc. in vicinitate civitatis Zagra- 

biensis hucusque repertae sunt. Kiadta a délszláv tudom. Akadémia. 

Zágráb, 1883. Nagy 4° ; 163 lap, 15 táblával. (Columnárisan borvát 

és franczia szöveggel.) 

Zágrábtól északra a Krapina meg a Száva között terjed ki KEK-NyDXy felé 

körülbelül 40 km.-nyi hosszúságban a zágrábi hegység, mely a Sleme nevű hegy¬ 

csúcsban 1035 m.-nyi magasságot ér el. 

A mioczén-kor vége felé a hegység még szigetet alkotott, mely, noha terje¬ 

delmére nézve nagyobbodott, alakját még akkor is megtartotta, midőn a körülvevő 

viznek sótartalma mindinkább fogyott. Még csak a szármát kor vége felé kezdő¬ 

dött Horvátországban a kontinentális typusz előtérbe lépni. Akkor e szárazföldet 

sekély tavak borították el, melyek partjain a nád buján tenyészett és melyek fene¬ 

kén fehér, krétaszerű, kis Lymneusokat és Planorbisokat, valamint- az Oeningen 

mellett gyakori Enteromorpha stagnalis, Heer, héjait magában záró márga 

ülepedett le. 

Horvátország mioczén lerakodásaiban mindenütt találkozunk a felső medi¬ 

terrán faunával; rajta fekszik a szármát emelet, melyre megint az említett márgák 

rakódtak be. Mind a hárem oszthatatlan stratigráfiai egészet képez. A szármát és a 

fehér márgákba való átmeneteit képező rétegekből kerültek ki a növények, melye¬ 

ket Pilar az itt bemutatott munkában leirt. 

A Száva balpartján, körülbelül 8 km-nyire nyugotra Zágrábtól 61 m.-nyi 

magas domb emelkedik, melynek tetején a Sused nevű vár romjai állanak. E domb 

déli lejtőjén, a Száva partján már 20 évvel ezelőtt- bányát nyitottak, mely alkalom¬ 

mal sok fossziliát találtak. Közöttök sok volt a hal, melyek túlnyomó mennyiségben 

a Clupeoidák családjához tartoztak ; továbbá valamely Cetacea (Mesocetus Agrami, 
Van Beneden) majdnem tökéletes csontvázát és növényeket, melyeket akkor Vuko- 

tinovics L. határozott meg. Pilar ezeket a meghatározásokat most kiigazítja és új 

adatokkal bővíti az akkori leletet. 

Az említett domb legnagyobb tömegében márgás palából áll, melynek alsó 

szürke rétegei igen kevés molluszkát zárnak magokban. Tengeri moszatokon (Cysto- 

seira Partschii, Sternbg. sp., C. communis, Ung.) és a Zostera Ungeii, Ettgsli.-fajo- 

kon kívül, mely növények gyakran Bryozoák és Annelidák által vannak borítva, 

találtak még néhány Echinidát, Ostrea cochleart; nehány Teliinát meg Lueinát. 

Eme szürke palák stratigrafiai helyzetét csak a Krapina folyó hídja mellett 

tehet megtudni, mely híd 1 Vs km.-nyi távolságban EEXy-ra fekszik Sused városától. 

Ugyanott szürke homokos márgára akadunk, melynek faunája tökéletesen megfelel 

ama felső mediterrán faimának (Helvetien), melyet Pilar Dolja mellett is, északra 

Susedtól talált. 
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Ha e liely niveaujától fölemelkedünk a szomszédos gyakran elég lejtős dom¬ 

bokra, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tengeri fauna mindinkább szegényebb lesz, 

míg végre ama föntemlitett szürke palákhoz jutunk el. Láthatni tehát, hogy ez 

utóbbiak a tisztán tengeri lerakodásoktól a szármát emelet elegyes vizit lerakodá¬ 
saira képezik az átmenetet. A kettő között határvonal nem húzható. Az ezután 

következő tiszta tavi flóra és fauna, ugyanis a szármát emelet legfelső, különösen 

az Enteromorpha stagnalis által jellemzett niveauja Sused mellett még nem figyel¬ 

tetett meg közvetlenül, de lehetséges, hogy a domb még magasabban fekvő részében 

még fölfedezhető. 

Az említett rétegekben talált növényfajok száma 110. Ide tartoznak : 

Enteromorpha (1 faj); Fucus Sclilosserianus n. sp., F. Sulekianus n. sp., 

Cystoseira (2); — Sclerotium (2), Spliaeria (1); — Plagiocliila susedana Jirus; — 

Pteris (1); — Pliragmites (2), Cyperus (1); — Zostera (1); Typha (1), Sparganium 

(2); — Libocedrus (1), Callitris (1), Glyptostrobus (1); Pinus (8 ; köztük P. Vuka- 

soviciana n. sp.), Abies (1), Sequoia (1); — Myrica (6; köztük M. Palaeo-Gale n. 

sp.); Quercus (5), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1); Ficus (G; köztük F. con- 

gener n. sp., F. cuspidiloba n. sp. ; F. obtusiloba n. sp.), Salix (2), Populus (1); 

Cinnamomum (3), Persea (3), Litsarea Tietzei n. sp., Daplinogena Susedana n. sp., 

Personia stenophylla n. sp.. Grevillea susedana n. sp., Hakea Sturii n. sp., Embo- 

thrium (1), Olea (1), Nerium Heerii n. sp., Apocynophyllum (1), Myrsine (2), 

Ardisia (1), Diospyros (1), Styrax (I), Vaccinium subcordifolium n. sp., Andro- 

meda (1), Aralia Saportae n. sp. A. tertiaria n. sp., Nyssa (2), Magnólia (1), Passifiora 

(1) , Bombax (1), Sterculia (1), Acer (2), Malpighiastrum (1), Sapindus (4), Cupania 

(2) , Celastrus (1), Ilex (1), Zizyphus (1), Eliamnus .Jirusi n. sp., Carva (1), Juglans 

(1), Palaeocarya (1), Rhus Saportana n. sp., Heterocalix (1), Pyrus (1), Amygdalus 

(1), Dalbergia (1), Sopliora (1), Caesalpinia (1), Podogonium (2), Cassia (1), Copai- 

fera (1), Acacia (1). 

Sused mellett a Dőlje nevű patak ömlik a Szávába. Ha e patak mentén a 

dolomitok, meg dolomit-szerű meszek által alkotott szoroson végig megyünk, Dőlje 

faluhoz érünk, mely Susedtól északra mintegy IV2 km.-nyi távolságban fekszik. Dél¬ 

felé a völgyet a Goljak nevű domb zárja el, melynek egyik kőbányájában szürke, 

márgás, szerves maradványokban szegény, tökéletlen palás meszet fejtenek. E mész 

azonban kövületekben bővelkedő márgákba van zárva. E kövületek kétségtelenné 

teszik, hogy e márgák a szármát emeletbe valók. Bennök 150 fajhoz tartozó növényt 
találtak ; ú. m.: 

Enteromorpha (1), Cystoseira (1); — Sclerotium (1), Sphaeria (1), Pliaci- 

dium (1); — Plagiocliila (1); — Pteris (2); — Isoétes (1) ; — Arundo (1), Phrag- 

mitis (1); — Smilacina Ráckiana n. sp., Smilax Ettingshauseni n. sp., Musophvllum 

(1), Najadopsis (1), Zostera (I), Ruppia (1), Typha (1), Sparganium (1); —Libo¬ 

cedrus (1), Callitris (1), Pinus (7 ; köztük P. doljensis n. sp., P. Vukasoviciana n. 

p.), Abies (1), Myrica (7; köztük M. Palaeo-Gale n. sp.), Betula (1), Alnus(l), 

Quercus (9; köztük Qu. Brusinae n. sp., Qu. Torbariana n. sp.), Castanea (1), 

Ulmus (2 ; köztük U. doljensis n. sp.); Ficus (6 ; köztük F. congener n. sp. ; F. cus¬ 

pidiloba n. sp., F. Gorjanovici n. sp.); Populus (4), Polygonum (1), Pisonia (1) 

Cinnamomum (4 ; köztük C. apiculatum n. sp.), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni 

n. sp.), Oreodaplme (1), Benzoin (1), Laurus (4; köztük L. Clementinae n. sp., L. 
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Neumayri n. sp.), Daphne spathulata n. sp., Elaeagnus (1), Personia Heerii n. sp., 

Aristolocliia sphaerocarpa n. sp., Fraxinus(l), Olea (1), Echitonium (1), Neritinium 

(1), Apoeynophyllum (3; köztük A. excavatum n. sp.), Myrsine (1), Ardisia (1), 

Bumelia (1), Sapotacites (1), Styrax (1), Yaccinium subcordifolium n. sp., Andro- 

meda (1), Araliophyllum (1), Cornus Haueri n. sp., Callicoma (1), Ceratopetalum 

(I), Weinmannia (1), Magnólia (1), Sterculia (1), Tilia doljensis n. sp., Tern- 

stroemia (1), Acer (2), Sapindus (4-), Cupania (2), Celastrus (3; köztük C. 

doljensis n. sp. és C. Vukotinovici n. sp.), Ilex (3), Zizyphus (1), Berchemia (1), 

Rliamnus Jiruci n. sp.; Eli. Schimperi n. sp., Juglans (3), Palacocarya (1), Ehus 

(5; köztük Eh. bidentata n. sp., Eli. Crepini n. sp., Eh. Saportana n. sp., Eh. toxi- 

codendroides n. sp.), Cnestis (1), Callistemon (1), Myrtus croatica n. sp., M. Ungeri 

n. sp., Eobinia (1), Dalbergia (3), Sophora (1), Podogonimn (1), Cassia (6 ; köztük 

C. Victoria n. sp.), Acacia Hoernesi n. sp., Dolichites (1). 

Az «átmenete rétegek» e kőbányában nem láthatók; a legfelsőbb rétegekben 

azonban itt is mutatkozik a már említett Enteomorpha stagnalis, Lymneusokkal 

meg Plán orbisokkal. 

E kőbányától keletre fél km.-nyi távolságban ismét találkozunk az átmeneti 

rétegekkel, melyek itt alig 1 m.-nyi vastagságban fehér, lemezes tripoliból állanak, 

mely Bacillariákat, Eadioláriákat meg Spongia tűket, valamint igen gazdag flórát 

tartalmaz; minthogy azonban e tripoli rendkivül finom lemezekre hasad szét, a 

növények kikészítése csak nehezen sikerül. Pilar csak a következő fajokat tudta 

meghatározni. 

Cystoseira (2), Spliaerococcus fugax n. sp., Smilax (1), Rnppia(l): Libo- 

cedrus (1), Callitris (1), Pinus (2), Ginkgo (1), Myrica (4), Quercus doljensis n. sp.; 

Castanea (1), Ficus (1), Daphne laureolifolia n. sp., Myrsine (1), Celastrus (1), Zizy- 

phus (1), Palaeocarva (1). 

Susedtól délre 4- km.-nyi távolságban fekszik a Sveta Nedelja nevű falu, hol 

hasonlókép valamennyi réteg, a Cysotoseira Partschiit magában záróktól kezdve 

egészen föl az Enteromorpha stagnalis tartalmiakig föl van tárva. Az ott levő két 

kőbányában a következő növények gyüjtettek : 

Enteromorpha (1), Cystoseira (1); — Plagiochila susedana Jirus ; — Equisetum 

Vrevcianum n. sp.; — Pteris (1), Pliragmites (1), Carex (1), Typlia (1), Sabal (1), 

— Callitris (1), Pinus (4), Sequoia (1); —Myrica 5; köztük M. Pancici n. sp.), 

Quercus (2), Fagus (1), Castanea (1), Planera (1), Ulmus (1), Ficus (4), Populus 

(1), Pisonia (1), Cinnamomum (4), Persea (3 ; köztük P. Tiberghieni n. sp.), Ben- 

zoin (1), Laurus (1), Santalum (1), Pimelea (1), Myrsine (1), Achras destructa n. 

sp., Royena affinis n. sp., Andromeda (1), Callicoma (1), Sterculia (1), Acer (2), 

Sapindus (3), Bursaria (-1), Ilex (1), Zizyphus (2; köztük Z. integrifolius n. sp.), 

Rliamnus (2), Juglans (8), Palaceocarva (1), Ehus (1), Heterocalyx (1), Ailanthus 

(1), Zanthoxylon affine n. sp., Eobinia (2 ; köztük R. Haueri n. sp.) 

A szármát emelet a zágrábi hegység déli lejtőjén többé-kevésbbé széles öveket 

foglalt el. így találtattak Ciornyi Stenjevce mellett márgás mészben : Enteromorpha 

stagnatis, Heer; Glyptostrobus europaeus, Heeb; Caesalpinia sp.; Vrabce mellett: 

Fucns Süleianus, n. sp.; Cystoseira eommunis, Ung. ; C. Suessii, n. sp.; Zostera 

Ungeri, Ettgsh. ; Quercus Kamischinensis, Goepp sp.; Cinnamomum Sclieuchzeri, 

Heer ; Bumelia minor, Heer ; Zizyphus paradisiacus, Ung. ; — Gracsani mellett a 
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fehér márgában : Typhalati&sima, Ung. ; Laurus protodaphne 0. Web. ; — csucserje 

mellett: Eucalyptus oceanica, Ung. — Planina mellett: Pinus sp., Myrica (Comp- 

tonia).sp.; M. Kaheaefolia, Ung. sp., Celastrus sp., Podogonium obtusifolium, Heeb, 

Cassia Berenices, Ung. 

Az előadottokból kiderül, bőgj' a legtöbb növény a szármát rétegekben talál¬ 

tatott ; köztük a legtöbb (80) faj a radoboji, 42 a parscblugi, 4-7 az oeningeni és 

45 ■ a sinigagliai flórákból már ismeretes. Pilar a radoboji kénmárgák növényeit is 

«átmeneti flórának» tekinti, ugyanabban az értelemben, a mint ezt az említett 

helyeken stratigrafiailag kimutatni megkisérlette. Sajnálatot érdemlő dolog, hogy e 

két flóra elemeit nem igen lehet szétválasztani, minek főokát különösen abban 

találja, hogy a leirt növények a dolje-i tripoliban találtak kivételével mint a gorcz- 

ról szedettek föl. 

Az érdekes munkához mellékelt és Zágrábban készitett 15 csinos, negyed- 

rétu tábla sikerűiteknek nevezhető. 

Db. Staub Móricz. 

Engelhardt H., Uebcr Braunkohlenpjianzen von Meuselvitz. Mithlgn. a. d. 

Osterlande. II. köt. Altenburg 1884, 37. 1., 2. tábla. 

Az altenberg-i barnaszénből eddig igen kevés növény volt ismeretes ; a szerző 

azonban dolgozatában már 45 fajt ir le. A növények az oligoczénre és pedig ennek 

egyik alsó emeletére utalnak. A leirt fajok a következők : Sphaeria (1), Lvgodium 

(1) , Palmacites (1), Podocarpus (1), Pinus (1), Putamogeton (1), Myrica (4), 

Quercus (2), Ficus (2), Laurus (1). Cinnamomum (2), Nyssa (1), Dryandroides (1), 

Banksia (1), Apocynophyllum (2), Echitonium (1), Mvrsine (1), Bumeíia (1), Dio- 

spvros(l), Yaccinium (1) ‘Andromeda (3), Ledum (1), Banisteria altenburgensis n. 

sp.. Celastrus (1), Eucalyptus (4), Mvrtus (1), Callistemophyllum (2), Palaeolobium 

(2) , Cassia (2), Leguminosites (1), Acacia (1) és még három jól meg nem határoz¬ 

ható maradvány. 

Dr. Staub Móricz. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

I. SZAKÜLES 1885. JANUÁK 7-IKÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

A múlt deczember 3-iki szakülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 

után a titkár a következő ügyekről telt jelentést: 

A <iFöldtani Közlöny» 1884. deczemberi füzete elkészült s a legközelebbi 

napokban fog szétküldetni tagtársainknak. — A füzet megjelenésével kapcsolatban 

megemlíti a titkár, hogy a társulat Közlönye 1884-ben a választmány intézkedése 

alapján a praeliminált 26 ív helyett 38 és V* nyomatott íven jelent meg. Erre az 

intézkedésre a választmányt a szakülésen bemutatott és elfogadott becses kéziratok 

bősége indította, nem akarván a szerzőket se a közléstől megfosztani, se pedig más 

folyóirathoz utasítani. 

Jelenti a titkár, hogy «A magyarhoni Földtani Társulat 1852—1882. évi 

összes kiadványainak hetiísoros tartalom-mutatója, melyet a választmány meg¬ 

bízásából Halaváts Gyula tagtársunk készített volt el, legközelebb szintén kikerült 

a sajtó alól s az 5 íves füzet a deczemberi füzethez mellékelve fog szétküldeni. 

A társulat eme kiadványain kívül 1884-ben (a most szétküldendő deczemberi 

füzetet is bele értve) tagtársaink a m. kir. Földtani Intézet Évkönyvének 3 füzetét 

vették (9 ív, 11 tábla-melléklettel) s ezenkívül az intézet könyv- és térképtárának 

czímjegyzékét (12 nyom. íven), — úgy hogy 1884-ben a társulat tagsági illetményül 

összesen 64 ívnyi nyomtatványt szolgáltatott ki 13 kőnyomatú tábla-melléklettel. — 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 

Ezek után előterjesztette a titkár a múlt deczemberi ülés óta új tagokúi 

ajánlottak névsorát a következő renden : 

A múlt ülés óta rendes tagokká leendő megválasztásra ajánltatnak: 

(Az új tag lakóhelye után az ajánló neve következik.) 

Babitsch J. Ferencz, bányaigazgató Bécs ; Ascher H. Ferencz. 

Ifj. gróf Batthyány Géza, birtokos Budapest; dr. Dietz Sándor. 

Bene Géza, oki. bányász Resicza ; Zsigmondy Árpád. 

Dr. Benkö Gábor, egyetemi tanársegéd Kolozsvár; dr. Kocli Antal. 

Boér Béla, bányabirtokos és bányaigazgató Abrudbánya; dr. Nagy Károly. 

Dr. Bothár Samu, városi orvos Beszterczebánya ; Szontagh Tamás. 

Burchard Konrád, főkonzul és gőzmalom-igazgató Budapest; dr. Scliulek Vilmos. 

Dávid Alajos, herczegi udv. tanácsos, uradalmak főkormányzója Bécs; Dávid Vilin. 

Ehrenlechner B. -János, bánva- és üveggyár-gondnok Strázsa; Kaufmann Camill. 

Eisele Gusztáv, bányagyakornok Vashegyen ; Joós Lajos. 
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Dr. Fodor Ferencz, főiskolai tanár Debreczen; dr. Török József. 

Friedrich Károly, gazdatiszt (számtartó) Kajár; Miháldy István. 

Györki Gyürky Gyula, társulati bányatiszt Szlovinka ; Niki János. 

Hellwig Nándor, m. k. bányatanácsos ésb.b. főnök Körmöcz ; dr. Kubacska Hugó. 

Hesky János, bányaigazgató Zalatlma; L. Oelberg Gusztáv. 

Kachelmann Farkas, miniszt. fogalmazó Budapest; dr. Schafarzik és Kalecsinszky. 

Dr. Iyoller Gyula, orvos Budapest; dr. Schulek Vilmos. 

Kovács Demjén, cisterc. rendi főgymn. tanár Eger; dr. Schafarzik Ferencz. 

Kéé mer György, m. kir. bányatiszt, Rézbánya; Süssner Ferencz. 

Lajos Győző, m. kir. bányagyakornok, Rézbánya; Süssner Ferencz. 

Pálffy József, m. kir. bányabiztos Abrudbánva; dr. Nagy Károly. 

Platzer Jenő, m. kir. számtanácsos Körmöczbánya; dr. Kubacska Hugó. 

Pongrátz Gusztáv, lovag, bánya- és gyártulajdonos Zágráb; Kaufmann Camill. 

Rothleitner Ágoston, bányaigazgató Zágráb ; Kaufmann Camill. 

Schmidt Géza, m. kir. bányagyakornok, Pjerg, Hlavacsek Kornél. 

Sziklaváry Béla, m. kir. bányagyakornok Pjerg-Szélakna; Tirscher József. 

Szontagh Aladár, m. kir. bányabiztos Szepes-Igló; Neubauer Ferencz. 

Gömöri Szontagh Pál, földbirtokos és gyártulajdonos Budapest; Farkass Róbert. 

Ifj. Veress József, m. kir. bányagyakornok Selmeczbánya; id. Veress József. 

Dr. Vutskits György, katli. középgymnas. tanár Maros-Vásárhely; dr. Koch Ant. 

Dj. Wágner Jenő, vegyész Budapest, dr. Wágner Dániel. 

Wallenfeld Károly, bányabii-tokos Budapest; dr. Schafarzik Ferencz. 

Wallenfeld Mihíly, magánzó Duna-Bogdán ; dr. Schafarzik Ferencz. 

Zenovitz Gusztáv, m. kir. főfémjelzőhivatal ellenőre Budapest; Halaváts Gyula. 

Zimányi Károly, műegyetemi tanársegéd Budapest; dr. Staub Móricz. 

Összesen 35-en. 

A szakülés ezeket az ajánlásokat örömmel veszi tudomásul s a névsort a 

választmányi üléshez teszi át. 

Az előadások sorát 

1. Dr. Szabó József elnök nyitotta meg a budapesti tudom, egyetem ásvány- 

gyüjteményében levő magyarországi és carrarai Fluoritokat ismertető közleményé¬ 

vel. Megemlítvén dr. Wartha Vincze tagtársunknak a múlt ülésen előterjesztett 

nevezetes felfedezését, hogy a budai mészkőhegyek, nevezetesen a Kis-Svábhegy 

repedéseiben a Calcit fennőtt csoportjaiban víztiszta vagy kissé sárgás Fluoritok 

fordulnak elő, kiemeli, hogy ez általában ritka jelenség a Fluoritok előfordulásában, 

minthogy a Fluorit legtöbbször mint telérásvány a Silikátok és a Baryt társaságát 

keresi fel. ^ an azonban az egyetemi ásványgyűjteményben egy víztiszta Fluorit a 

carrarai fehér Mész bányából, a mi ott mint legnagyobb ritkaság úgy fordul elő 

mint az elég gyakori víztiszta Quarcz kristályok. — Magyarországon a Fluoritok 

gyéren fordulnak elő. A moldovai zöld okteáder Fluoriton kívül úgyszólván csak 

Kapuik az egyedüli lelőhely, honnét azonban szintén csak kevés kerül ki. Ezek 

között újabb időkben oly érdekes és részben szép kristályokat kapott előadó, hogy 

azok közül nehányat érdekesnek tart bemutatni. Vannak víztiszta, sárgás és saját¬ 

ságos ibolyaszinű kristályok, ez utóbbiak között felette érdekesen lehet látni, 
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hogy míg némely lap egészen tiszta Fluorit, más lapok kezdenek behúzódni Calce- 

donnal és így előkészülő félben szemlélhetjük azokat a C'alcedon eltolási pseudomor- 

pliosákat Fluorit után, melyeket Trestyán vidékéről csaknem minden múzeum hír, 

és a melyeknél olykor a liexáeder csúcsain hasonló komhináczió szemlélhető, 

mint a kapniki ép Fluoritokon. E kék Calcedonok egyikén a tetrakishexaéder lát¬ 

ható a hexaéder élein, és így semmi kétség, hogy csakugyan Fluorit utánzóit 

alakjai, noha Trestyán közelebbi környékén ilyen összefüggés az eredeti és későbbi 

alak között mindeddig nem ismeretes. (Bővebben fogjuk közölni.) 

2. Dr. Both Samu, a lőcsei főreáliskola tanára, «„4 Magas-Tatra déli oldalá¬ 

nak hajdani jégárairól» tartott előadást. — Az előadó már több év óta tanul¬ 

mányozta a Tátra geológiai viszonyait és az utóbbi időben Both Márton iglói 

tanár társaságában különösen a hajdani jégárak (glecserek) nyomaira fordította 

figyelmét. Ilyen nyomok a különféle morénák, horzsolt felületek és sziklák, vándor¬ 

vagy jövevénykövek, gömbölyded hegydudorok, jellemző domborodások stb. A Tátra 

déli oldalának nagyobb völgyei sorában a fehérvízi, tarpataki, felkai, menguszfalvi, 

Mlinicza- és Ivoprova-völgyben akadtak ilyen nyomokra. Leggazdagabb a Fehérvíz 

völgye, hol gyönyörű homlok-, oldal- és alapmorénak találhatók. Ez a völgy külön¬ 

ben a vándorkövekre nézve is legtanúlságosabb, a mennyiben a baloldalán elterülő 

és üledékes kőzetekből álló Weidau fensíkon az oldal- és homlokmorénák egész 

sora van, melyeknek anyaga nagyobbára gránittörmelék. Ez a kőzet csak jégár 

hátán kerülhetett mai helyére, mivel eredő helyétől körülbelül 120 méter mély völgy 

által van elválasztva. Az a szép, félkörben lefutó dombsor, mely a Tarpatak völgyé¬ 

nek alsó végén látható — különösen a Tarajkától vagy a Rózamenedékháztól — 

hatalmas homlokmoréna. Hasonló áll azon legfelső dombsorról, mely a Csorbái-tó¬ 

hoz vezető út jobb oldalán húzódik el; és a Csorbai-tó medenczéjét alkotó gát sem 

egyéb mint a Mlinicza-jégár hatalmas morénája. — Egyáltalában mind azok a 

bástyaszerű kiemelkedések, melyek a Tátra völgyek alsó végén, vagy nem messze a 

völgyek nyílása előtt láthatók, jégáraknak köszönik eredetűket és valószínű, hogy 

a Tátra tövén elterülő lankás nagy fensík anyaga szintén a jég alatt vagy a jég 

hátán került le a magas hegytetőkről. (Az előadást a jelen füzet egész terjedelmé¬ 

ben közli.) 

Dr. Staub Móricz kiemelvén dr. Pioth Samu tanulmányainak fontosságát, 

fölhívja a szakülés figyelmét dr. Partsch boroszlói tanárnak 1882-ben. «Die Glet- 

scher dér Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen DentscJdands» czímű 

könyvére, melyben nemcsak mind az kritikailag föl van véve, a mit a kérdésben 

Partsch előtt más tudósok közöltek, hanem egyszersmind (legalább úgy látszik) 

kimerítőleg van a szóban levő tünemény is tárgyalva. Ezek folytán arra kéri Staub 

az előadót, szíveskedjék az iránt nyilatkozni, hogy milyen állást foglal el Partsch 

könyvével szemben. E nyilatkozatot annál inkább szükségesnek tartja, minthogy 

Partsch érdekes könyvének megírásánál a többi között a lengyel publikácziókat — 

noha a lengyel nyelvet nem bírja — a legaggályosabb lelkiismeretességgel fölhasz¬ 

nálta ; a magyar nyelven megjelent közleményekre nézve azonban ezt a lelki- 

ismeretes eljárást a maga részéről nem találta szükségesnek. 

Dr. Pioth Samu a felszólaló kívánságának jó eleve megfelelt, mert értekezésé¬ 

nek bevezető részében, melyet azonban a szakülésen időkimélés okáért nem 

adott volt elő, elég bőven szólott Partsch könyvéről, a saját álláspontját is 

Földtaui Közlöny. XV. köt. 1885. 4 
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kiemelvén. Válaszúi tehát értekezésének azt a részét, mely eire a kérdésre vonat¬ 

kozik. azonnal felolvasta, a mit mind a szakülés, mind a felszólaló megnyugvással 

vettek tudomásul. 
Szabó elnök kifejezve a szakülés köszönetét dr. Roth Samu tagtársunknak 

egyrészt érdekes előadásáért, másrészt ama buzgalmáért, hogy lőcséről személyesen 

ide fáradt kutatásainak eredményeit előadni és térképeit bemutatni, köszönetéhez 

azt a jó kívánságot fűzi: bárha sikerülne Roth Samu tagtársunknak a közel jö\ő- 

ben a glecser-működésnek még egy — a Kárpátokból eddig nem ismeretes — 

főfontosságú bizonyítékát, az úgynevezett kai'czolt Iwvek létezését is kimutatni. 

I. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885. JANUÁR 7-IKÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

•Jelen vannak : Zsigmondy Vilmos, alelnök ; Bruimann Vilmos, Lóczy Lajos, 

Matyasovszky Jakab. Telegdi Roth Lajos, dr. Schmidt Sándor, dr. Staub Móricz 

választmányi tagok; Czanvuga József, pénztárnok; dr. Schafarzik Ferencz, másod¬ 

titkár ; dr. Pethő Gyula, e. titkár, választm. jegyző. 

A múlt deczember 3-iki választm. ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele¬ 

sítése után a folyó ügyek intéztettek el. — Ezek után 

Elnök jelenti, hogy az országos kiállítás bányászati, kohászati és földtani 

szakbizottságnak a congressus ügyében kiküldött tagjai ma délután ülést tartottak s 

a kiállítás alkalmával tartandó bányász-kohász congressus harmadik csoportjáúl 

(lásd a Föld. Közi. 1884-ik évi kötetében, az 574-ik lapon a választm. ülés VlII-ik 

pontját) a geológiát örömmel és közakarattal proclamálták. — Tudomásúl szolgál. 

A titkár jelentései a következők : 

Mindenekelőtt elszomorodással tudatja, hogy Modrovits Gergely zalavári 

apátúr, múlt novemberben választott levelező tagtársunk, deczember 24-ikén 

elhunyt Zala-Apátliiban. — Ugyancsak a halál ragadta el rendes tagjainak köréből 

Léding Sándor bányabirtokost Nagybányán. — Szomorú tudomásúl szolgál. 

A selmeczbányai fiókegyesület deczemberi kimutatása szerint 1884- végén a 

fiókegyesület pénzkészlete 740 frt 17 kr. — 1884-ik évi bevétele 175 írtra, kiada- 

dása 39 frt 41 krra rúgott. 1885-re előirányoztatik 46 frt kiadás, 175 174 bevétel 

ellenében. A fiókegyesület tagjainak létszáma az év végén 35. -— Jóváhagyólag 

vétetik tudomásúl. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy a múlt ülés óta hét tagtársunk jelentett be 

alapítványokat, a melyek legnagyobbrésze azonnal be is fizettetett (lásd a jelen 

füzet borítékán). És pedig : 

Zsigmondy Vilmos alelnök, orsz. képviselő, készpénzben ... ... 200 frtot 
Szabó József elnök, egyetemi tanár, állampapírban ... ... 200 « 
Dávid Vilmos, mérnök Budapesten, állampapírban ... ... ... 100 « 
Dr. Koch Antal, egyetemi tanár Kolozsvárit, állampapírban 100 « 
Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár Budapesten, állampapírban 100 « 
Dr. Schafarzik Fér., kir. geológus Budapesten, állampapírban 100 « 
Dr. Roth Samu, főreáliskolai tanár Lőcsén, állampapírban ... 100 « 
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Ezekhez járul: 

Modrovits Gergely zalavári apát, a ki kevéssel elhúnyta előtt, megköszönve 

levelező taggá választását, a társulat üdvös és közhasznú czéljainak előmozdítására 

készpénzben küldött ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 irtot. 

Alapítvány tevő tagtársainkat a választmány pártoló és illetve alapító tagokká 

egyhangúlag megválasztja s elrendeli, hogy részökre az alapszabályok 6. és 7. §§-ai 

értelmében a pártoló, illetve alapító tagsági oklevél kiállíttassák. — Elhatározza 

egyszersmind, hogy Modrovits Gergely adománya az alapítványokhoz csatoltas- 

sék s örök időkre az adományozó neve alatt kezeltessék. 

A megelőző szakülésén nyilvánosan bejelentett ajánlottak névsorát a választ¬ 

mány en bloc tudomásai veszi s a társulat rendes tagjaivá valamennyit — 

számra 35-öt — egyhangúlag megválasztja, s egyszersmind a r. tagsági oklevelek 

kiszolgáltatását is elrendelvén. 

A rendes tagok sorából való kilépésüket bejelentették hatan. — Tudomásúl 

van. A névsorból kihagyatnak. 

Régebbi adósok, a kik többszöri felszólítás daczára sem feleltek meg tagsági 

kötelezettségüknek, négyen kitörlésre ajánltatnak. — Kitöröltetnek ; azzal a meg¬ 

jegyzéssel, hogy erről értesítendők s felszólítandók, hogy vagy a hátralékos tag¬ 

díjakat fizessék be vagy legalább a társulattól a hátralékos években átvett Közlönyö¬ 

ket és egyéb nyomtatványokat küldjék vissza. 

A veszteségeket s az alapítókká lett r. tagokat levonva, a társulat rendes 

tagjainak létszáma .a most megválasztottakkal együtt mindössze 357-re emelke¬ 

dett, a kik közűi 38-an a selmeczi fiókegyesület kötelékébe tartoznak. 

Végül elhatározza a választmány, hogy a február 4-ik közgyűlést megelőzőleg 

még egy előkészítő ülést fog tartani január 28-ikán. 

II. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885. JANUÁR 28-IKÁN. 

Elnök: Zsigmondy Vilmos, utóbb dr. Szabó József. 

A múlt január 7-iki választm. ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után több 

folyó ügy intézhetett el. — Ezek végeztével a titkár a következőket jelentette : 

Zsigmondi' Béla mérnök Budapesten, a társulatnak eddig is rendes tagja 

100 frtos 5%-os magyar papirjáradék kötvényt küldött be az alapítványi tőke fejé¬ 

ben. — Alapító tagúi egyhangúlag megválasztatott. 

Dávid Vilmos mérnök a múlt ülésen bejelentett 100 frtos alapítványát 

szintén 5%-os m. papirj. kötvényben lefizette. — Tudomásúl van. 

Gróf Andrássy Manó, országgy. képviselő 200 írttal a pártoló tagok sorába 

óhajt lépni; ajánlja Zsigmondy A ilmos. — Pártoló taggá egyhangúlag megvá¬ 

lasztatott. 

Dr. Kunc Adolf, csornai praelatus, társ. rendes tag, kijelenti, hogy 1886-ban 

az alapító tagok sorába óhajt átlépni s ugyanazon évben az alapítványi tőkét is 

befizeti. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
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Rendes tagok/d ajánltatnak a múlt ülés óta a következő' urak. (A lakóhely 

után az ajánló neve következik): 

Fritz Pál, kir. bányanagy Rónaszéken ; De Adda Sándor. 

Gáspár Ferencz, k. bányagyakornok Selmeezbányán; dr. Kremniczky Ottó. 

Jelinek Ernő, bányaigazgató Ózdon ; Halmai Albin. 

Láng Sándor, gépgyári mérnök Bpesten ; Wagner Vilmos. 

Maderspach Antal, társulati vegyész Resiczán ; Zsigmondv Árpád. 

Miller József, r. k. lelkész Sugataghon; Stepán Miksa. 

Dr. Pantocsek József, kér. orvos Tavarnokon; Szontagli Tamás. 

Dr. Profanter János, kir. műorvos Sugataghon; Stepán Miksa. 

Mind a nyolczan egyhangúlag megválasztattak. 

Ezek után előterjesztetett az 1884-ik évi pénztári számadások hitelesített 

mérlege, megállapíttatott az 1885-ik évi költségvetés s a közgyűlés napirendje és 

tárgyalás alá vétettek mindazon ügyek, a melyek az elmúlt, év folyamán felmerül¬ 

tek s egyszersmind a közgyűlésen teendő jelentésekkel kapcsolatosak. (Vala¬ 

mennyiről a február 4-ikén tartott Közgyűlés jegyzőkönyve fog számot adni, mely 

a legközelebbi füzetben jelenik meg.) 

KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK. 
Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és földtani (Vl-ik) 

szakcsoportját illető közlemények. 

— Külön épület a Vl-ik szakcsoport kiállítása számára. Az országos 

központi bizottság, tekintettel a bányászati s egyéb csoportok kiállítói részéről a 

kijelölt területek szűke miatt beérkezett felszólamlások- és panaszokra, — elhatá¬ 

rozta, miszerint eltér azon eredeti tervtől, hogy a VI. csoport tárgyai az iparcsar¬ 

nokban helyeztessenek el. 

Ennek folytán a bányászati és építőipari csoportok részére a kiállítási terü¬ 

leten egy közös különálló épület fog emeltetni, a melyben a A7I. csoport számára az 

előbbinél nagyobb tér bocsáttatik rendelkezésre, a mi lehetővé teszi, hogy a bányá¬ 

szati kiállítók igényei figyelemben részesüljenek s méltányos kielégítést nyer¬ 

hessenek. E változásról a kiállítók még október végén értesíttettek, közöltetvén velők 

a bányászati csoport új elhelyezésének tervrajza is azon észrevétellel, hogy az új 

elhelyezési és térfelosztási terv folytán a régebbi elhelyezési tervrajz érvénye meg¬ 

szűnik. Az esetleges tértöbblet után megfelelő nagyságú térdíjtöbblet jár, melynek 

lefizetése tekintetében az országos központi bizottság külön felhívást intéz a kiál¬ 

lítókhoz. A kiállítási szekrényeket, asztalokat és állványokat az országos bizottság 

maga készítteti s az egyes kiállítóknak megfelelő kölcsöndíjakért használat végett 

átengedi a kiállítás tartamára. Egyrészt a VI. csoport kiállításának egyöntetűsége 

tekintetéből, de másrészt azért is, hogy a kiállítók által készíttetni kivánt szekré¬ 

nyek stb. beleszámítva az ide-oda szállítás költségeit, a bizottság által megszabott 

kölcsöndíjak összegénél jutányosabban alig lesznek előállíthatok : e kölcsönszekré- 

nyek használata igen előnyösnek és hasznosnak mutatkozik. 



SUPPLEMENT 
ENTHALTEND DIE 

AUSZÜGE UND ÜBERSETZUNGEN 
DÉR IM 

FÖLDTANI KÖZLÖNY 
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ORIGINAL-AUFSÁTZE UND VERHANDLUNGEN. 

XV. BÁND,_lm JANUÁR—FEBRUÁR._1-2 HEFT, 

DIE EINSTIGEN 

GLETSCHER AIJF DÉR SÜD SEITE DÉR HOHEN-TÁTRA. 

VON 

Dr. Sámuel Roih. 

(Vorgetragen in tler Faclisitzung dér ung. geol. Gresellscliaft am 7. Jannar 1885.) 

Die lángé Keibe von Forschungen, welche behufs gründlicher Erkennt- 

niss und richtiger Beurtbeilung dér Gleíscher-Erscbeinungen in den 

Alpenlándern bereits zu Anfang des verflossenen Jabrhunderts begonnen 

hatte und in neuerer Zeit mit steigender Energie fortgesetzt wurde, bat bei 

uns kaum einiges Interessé erregt, ob-wobl die Configuration, die Höben- 

Verháltnisse und das Kiima des Karpatliengebirges es sehr wahrscbeinlicb 

macben, dass einst aucb hier die Existenzbedingungen für Gletscbern vor- 

hande waren. 
Die ersten Daten, die wir bezüglich dér einstigen Gletscker dér Tátra 

besitzen, stammen von Sonklar, dér im Jahre 1855 die Tátra besuchte und 

von Tátrafüred (Scbmecks) aus mebrere Ausflüge macbte. Seine Reise- 

Erlebnisse publicirte er im Jahre 1857 unter dem Titel «Reiseskizzen aus 

den Alpen und Karpathen». Auf pag. 112 dieses seines Werkes beschreibt 

er den untern Theil des Kolilbacbtbales, wie derselbe vöm Ráuberstein zu 

übersehen ist. Und indem er sich die Frage áufwirft, wie dieses von Fels- 

trümmern überdeckte und «ganz und gar aus ihnen zusammengesetzte» 

Gebiet entstanden sein dürfte, kommt er zu dem Kesuitat, dass dasselbe 

weder durch íliessendes Wasser noeh durcb einen Bergsturz erzeugt wer- 

den konnte, und fühlt sich daher veranlasst, «die Hypothese einer vor- 

maligen Gletscherwirkung» zu Hilfe zu nelimen. Yiel entschiedener áussert 

er sich auf pag. 133, wo er die Umgebung des Felker Sees beschreibt und 

den Damm, dér den See nach Süden zu begrenzt, sowie die in einer Hőbe 
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von 150—200 Fuss über dér Thalsohle befindliclien Scldiffihicken als Werk 

dér Gletscherthátigkeit bezeicbnet. 

Sechs Jahre nach dem Érsekemen von Sonklar’s «Reiseskizzen» 

(1863), gab Friedrich Fuchs seine «Central-Karpathen» herans. In diesem 

Fundamental-Werke áussert er sich bezüglich dér vormaligen Gletscher 

dér Hőben Tátra folgendermassen : «Obgleich die Hauptkennzeicben ehe- 

mals vorbandener Gletscher — Gletscherschliffe und Findlingsblöcke — in 

diesem Gebirge nirgends deutlich hervortreten, so kin icb docb nach so 

Manchem zu dér Ansicht geneigt, dass in dér Urzeit ausgedeknte Gletscher 

darin vorhanden gewesen sein mochten.» * 

Fuchs’ Ansichten über die Thátigkeit dér ekemais vorhandenen 

Gletscher sind aber noch sehr unbestimmt; so kann er sich nicht ent- 

schliessen, die Moráne entlang dér Koblbach-Wasserfálle als Werk dér 

Gletscherthátigkeit anzusehen, wáhrend das Stösscheu im Weiss-Wasser- 

Tliale, welches eine relatíve Höhe von nahezu 500 Meter hat, und welches 

er irrtbümlich als aus Trümmergesteinen bestehend auffasst, seiner An- 

sicbt nach ohne Zuhilfenahme von Gletscliern und dérén Moránen schwer 

zu erkláren wáre. 

Bezüglich dér Existenz vormaliger Gletscher in dér Hőben Tátra 

babén die Wiener Geologen ein sehr geivicktiges Urtheil gesprochen und 

Hauer verdolmetscbt ikre Ansichten, indem er 1869 in den den geologi- 

seken Karten beigegebenen Erláuterungen Folgendes sagt: «Gletscher- 

Diluvium in ungeheuren Moránen, dann Block- und Schuttanháufungen 

überhaupt, sind insbesondere am Nord- wie am Südgehánge dér Hohen 

Tátra ausgezeiebnet entwickelt.» ** ISicht weniger entscliieden ist die An¬ 

sicht Ferdinand v. Hochstetter’s : «ebenso feblen dem Rilo-Dagk die 

altén Gletschermoránen, welche in dér Tátra eine so grosseRolle spielen.»*** 

Die eben kiér mitgetbeilten Ansichten lassen zwar an Deutlickkeit 

nichts zu wünschen übrig, docb bieten sie uns bezüglich dér einstigen 

Gletscher dér Hohen Tátra keine speciellen Daten, und vielleicht ist gerade 

dieser Umstand die Ursaclie, dass zahlreiche angesehene Gelekrte den 

Wiener Geologen nicht beipflichteten. In dér Reihe dieser Zweifler befand 

sich auch dér verehrte Prásident dér ungar. geologischen Gesellschaft und 

seine anfangs dér 70-er Jahre gehaltenen Universitáts-Yortráge babén 

mich veranlasst, bei meinen Excursionen in dér Hohen Tátra ein beson- 

deres Augenmerk darauf zu wenden, ob docb nicht irgendwelche unum- 

* Feiedeich Fuchs: «l)ie Centralkarpathen». Seite 178. 

' Fn. v. Hauer : Geologische Uebersichtskarte dér őst. útig. Monarchie. Blatt 

III. \\ estkarpatlien Jahrbnch dér k. k. geol. Reicbsanstalt 1869 Jahrgang S. 532. 

- Férd. v. Hochstetter : die geolog. Yerháltnisse des östl. Theils dér europ. 

lürkei. Jalirb. dér k. k. geol. Reicksanstalt 1870 Jahrg. S. 461. 
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stössliche Beweise einer früheren Gletscherthátigkeit vorhanden waren. 

Meine Bemühungen blieben nicht obne Erfolg; ich fand beinahe in jedem 

grösseren Thale dér Südseite dér Hőben Tátra mebr weniger deutliche 

Spuren einer früheren Gletscherthátigkeit und veröffentliclite auch schon 

(1878) einige diesbezügliche Hatén im Jahrbuclie des Ungar. Karpatlien- 

Vereins,* obne die früher aufgezáhlten literarischen Daten gekannt zn 

habén. So erwáhnte ich die Seitenmoráne im Kohlbach-Thale, welche eich 

am rechten Ufer des Baches zwischen dem zweiten und dritten Wasserfall 

befindet, dann die linké Seitenmoráne des Felker Thales, die den Felker See 

nach Süden umschliessende Endmoráne u. s. w.; doch unterscheidet sicli 

schon auch mein Standpunkt von dem dér früher erwáhnten Forscher, 

wie das aus folgendem Passus meiner oben angeführten Abhandlung 

deutlich zu entnehmen ist: «Lángé war mán dér Meinung, dass in den 

Karpathen Spuren von Gletschern nicht vorhanden waren, gegenwártig 

unterliegt es jedoch keinem Zweifel mehr, dass die zahlreichen Schutt- 

haufen, die entweder als Seiten-Moránen sicli den Thálern entlang zieken, 

oder als Endmoránen die Tháler quer durchkreuzen, dér Eiszeit ihr Haséin 

verdanken.# Hieses allgemeine Urtheil konnte ich nicht auf Grund dér 

von mir publicirten einigen Hatén fállen, ich brauchte dazu eine bedeu- 

tend sicherere Basis, und ich besass eine solche auch damals schon. Hass 

ich bei jener Gelegenheit nicht sámmtliche mir bekannten Fálle und 

Hatén veröffentliclite, hatte seinen Grund in dem Vorhaben, die auf die 

Yergletscherung dér Hőben Tátra bezüglichen Hatén in Bálde selbstándig 

aufzuarbeiten. ** 

In demselben Bande des Karpathen-Vereins Jahrbuches befinden 

sich auch noch andere interessante Hatén bezüglich dér einstigen Ver- 

gletscherung dér Holien Tátra. Auf Seite 405 schreibt Hr. Emericzy über 

den Csorber See Folgendes : «HerCsorber See ist dér Rest eines Gletschers, 

dessen oberes Ende dermaleinst bis an den Kamm des Gebirges zwischen 

dem Szolyiszkó und dér Bastei reiclite, dessen Körper das oberwáhnte Thal 

zwischen den beiden Bergriesen erfüllte und dessen Fuss sich eben an dér 

Stelle in den Bódén stemmte, an dér sich lieute dér See ausbreitet. Jener 

Cyclopendamm aber ist nichts anderes, als die Gletscherhalde, die soge- 

nannte Moráne, die jeder Gletscher vor sich herschiebt.» 

Ein Jahr darauf áussert sich Jacob v. Matyasovszky im VI. Bande 

desselben Jahrbuches *** bezüglich des Csorber Sees áhnliclierweise und 

* Dr. Samu Eoth : Tlial- und Seebildungen in dér Hohen-Tátra. V. Jahrgang 

S. 140—145. 

** Wie das aucli aus dér auf pag. 145 befindliclien Notiz zu entnehmen ist. 

* Jákob . Matyasovszky: Geologische Skizze dér Hőben Tátra Seite 34. 
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über die von mir erwábnte Seitenmoráne des Felkel- Tbales scbreibt er, 

dass dieselbe ein frappantes Beispiel von einer Seitenmoráne sei. 

Es gelangten nun auf diese Weise iinmer melír neue Daten an die 

Oeffentliclikeit und wurden die früber publicirten oft ganz unwillkürlich 

bestátigt. Dabei nalim aber das systematiscbe Sammeln und Forscben 

seinen weiteren Verlauf und viele Falle wurden durch mündliche Mitthei- 

lung allgemein bekannt, obne dass mán sicb mit dérén Yeröffentlicbung 

in Zeitscliriften betilt hátte. Grund diesel- Verzögerung war das Bestreben, 

das zu entwerfende Bild dér einstigen Gletscberthátigkeit je vollstándiger 

zu gestalten. Dieses Zögern gereicbte uns jedocli zum Nacbtlieil. lm Jabre 

1882 erschien námlicb von dem Breslauer Universitáts-Professor Partsch 

unter dem Titel «Die Gletscber dér VorzeiD ein Werk, dessen erster 

Abscbnitt die einstigen Gletscber dér Hőben Tátra beliandelt und einen 

grossen Tbeil jent r Daten entbált, die wir bereits kannten ; und besonders 

icli konnte in dér Kecension dieser Arbeit mit Recbl sagen, dass ich micb 

derselben gegenüber in einer Lage befinde, ábnlicb derjenigen eines 

Redners, dessen mübsam zusammengestellte und wolileinstudirte Rede 

bereits dér Vorredner gebalten bat. * Docb sei es férné von mir, die Ver- 

dienste Partsch’ scbmálern zu wollen; er sammelte mit ^rossem Eifer die 

auf die ebemalige Vergletscberung dér Hőben Tátra bezüglicben literari- 

scben Daten, vermebrte, ergánzte und rectificirte dieselben und war 

zugleicb dér glüeklicbe Entdecker bislang unbekannter Gletscberspuren. 

Dies letztere gilt besonders für die nördliche Seite, wo er im Javorinka-, 

Bialka- und Sucbavoda-Tbal sebr iuteressante Resultate an das Tageslicbt 

förderte. 

In dem PARTSCH’scben Werk finden wir jedocli ausser den ausfiibrlicb 

bescbriebenen Details, auch zablreiche wertbvolle Andeulungen und Ver- 

mutbungen. Mebrere derselben bátten wir bereits zűr Zeit dér Herausgabe 

des Werkes mit Daten belegen können, für die anderen gelang es uns 

im Laufe des verflossenen Jahres die nötbigen Beweise zu erbringen. 

Auf meiuen Excursionen begleitete micb mein Freund M. Róth, 

einer dér gründliclisten Kennel- dér Hőben Tátra; seinen gefálligen Be- 

mübungen verdanke ich zahlreiche Höbendaten, die er mittelst eines 

Aneroids eruirte. Mein lieber Begleiter war mir jedocli auch in anderer 

Hinsicbt sehr bebilflicb : sein Eifer, sowie sein reges Interessé für die Saclie 

maclite mir ihn zu einem áusserst wertbvollen Mitarbeiter. leli erfülle nur 

eine angenebme Pflicht, indem icb ibm auch an dieser Stelle für seine 

uneigennutzige Unterstützung meinen verbindbehsten Dank sage. 

Die Resultate unserer Forscbungen babé icb in einem ausführlichen 

Berichte zusammengestellt, den icb dér mathematischen und naturwissen- 

* Jahrbuch des ung. Karpatlien-Vereíns X. Bánd (1883.) Seite 93. 
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schaftlichen Coromission dér ungar. Akademie dér Wissenschaften ein- 

reichte, da ich mit dérén Unterstützung diese Arbeiten vornahm. Hier 

will ich blos einige dér wichtigsten Falle in ihren Hauptzügen schildern. 

Unsere letztjáhrigen Forschungen erstreckten sich auf die Haupt- 

tháler dér Südseite dér Hőben Tátra. Wir besucbten das Tiefengrund-, 

Weiss-Wasser-, Kohlbach-, Felker-, Mengsdorfer, Mlinica-, Koprova- und 

Tycba-Tbal und fanden in jedem derselben, das erste und letzte ausge- 

nommen, deutlich erkennbare Spuren einer früheren Gletscherthátigkeit. 

In dér Keihe dieser Spuren steben an erster Stelle die Morcínen, die an 

vielen Orten so charakteristisch ausgebildet sind, dass bezüglich ibres 

Gletscherursprunges kein Zweifel aufkommen kann. Neben den Moránen 

sind die erratischen oder Findlingsblöcke von grosser Wichtigkeit, welcbe 

aber nur in jenen Thálern erkannt werden können, wo verschiedene Ge- 

steine die Tbalwánde bilden. Das dritte wesentlicbe Kennzeichen dér 

Gletscherwirkung sind die Schlifjicichcn, Schrammen und Rundhöcker; 
aucli diese fehlen nicht in den von uns besucbten Gebieten, docb sind sie 

verbáltnissmássig selten. Schliesslich möge auch noch die Conüguration 

dér Tbáler erwáhnt werden, welche ebenfalls mehrere cbarakteristiscbe 

Kennzeichen liefert. Diese Daten zusammengenommen bilden die Beweis- 

mittel einer ehemaligen Gletscherthátigkeit in dér Hőben Tátra.* 

A) Die Moránen. 

Die Moránen können bekanntlicb Seiten-, Mittel-, Grund- und End- 

oder Stirn-Moránen sein. Jede dieser Formen finden wir an dér Südseite 

dér Hőben Tátra vertreten. 

1. Die Morcínen des Weiss-Wasser-Thales. Die am Tbalausgange 

befindliche «Weisse Wand» ist eine vöm Weisswasser durchbrocbene und 

ihres rechten Flügels" beraubte Stirnmoráne. Dieselbe erliebt sicb 60 bis 

70 Meter über dem Bach, wáhrend die absolute Hőbe des letzteren am 

unteren Ende dér «Weissen Wand» etwas über 1000 Meter betrágt. Die 

Farbe derWand stammt von dem lockeren Gerölle, welches von dér steilen 

Lebne berabrutscbend, kable, weisse Flecke zurücklásst. In dér Beibe dér 

Geröllstücke stebt dér Gránit an erster Stelle; sehr háufig ist aucb Quarzit 

und Kalkstein, seltener mergeliger Sandstein. Dér Gránit kommt in 

Stücken von verschiedener Grösse und Gestalt vor, die olme jede Schich- 

tung und Ordnung theils auf den Kantén, theils auf den Flácben ruhen; 

mancbe Granitblöcke sind abgerundet, andere wieder recht scharfkantig. 

Dér weisse Staub und Sand, in welcbem die grösseren Stücke gleicbsam 

* Veret. Penck: Pseucloglaciale Ersclieinuneen. Ausland 1S84. Nro. 33 

Seite 641. 
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eingebettet sind, stammt meist von Gránit. Die Quarzit-Trümmerstücke 

habén ebenfalls verschiedene Grösse und unregelmássige Form; ibre 

Kantén sind aber oft nocb recht gut erhalten. Dér Kalkstein ist durch 

zahlreiche riesige Blöcke vertreten, die meist abgerundet sind, doch kom- 

men auch kitinere Geröllstücke vor. Alles Gerölle stammt aus elem hintem 

Theile cles Thales, und seine mineralische Beschaffenkeit verráth deutlich 

die Stelle des Ursprunges. Das Weisswasser-Thal bestelit námlich auf 

seiner rechten Seite aus Gránit und auf dér linken aus sedimentiiren Ge- 

steinen; in dér Beibe dér letzteren befindet sich zu unterst rother, quarzi- 

tisclier Sandstein (Dyas), aus welchem dér nördliebe Theil des Stösschens, 

dann dér Renias, dér Untergrund dér Weidau, dér südliche Saum, sowie die 

nordwestliche Seite des Weissensee-Beckens und ein Theil des Durlsberges 

bestekt. lm Hangenden dieses Sandsteines treffen wir Triaskalk, welcker 

bei den Tranken bervorbricbt und die Nordseite des Weissensee-Beckens, 

sowie zum Theil aucli den Durlsberg bildet. Am Fusse dér Vordern-Fleisch- 

bánke ist dieser Kaik ebenfalls an mebreren Stellen anstehend zu fiúdén. 

Den Triaskalk überlagert sandiger Mergel und über diesem folgt wieder 

Kaik (Jura), aus dem die kahlen, steilen Kámme dér nördlicben Bergzüge 

besteben. 

Die «Weisse Wand» falit steil zűr Hockebene am Fusse dér Hőben 

Tátra ab ; thalaufwárts bingegen gebt sie in eine Seitenmoráne über, welcbe 

sicb an dér linken Thalwand in einer Hőbe von 4U—50 Meter über dér 

Thalsohle binziebt und an einer Stelle durcb ein vöm Stössclien komrnen- 

des Seitentbálchen durchbrocben ist. Diese Seitenmoráne besteht aus dem- 

selben Trümmergestein, wie die «Weisse Wand», zeigt ebenfalls zalilreicbe 

kable Flecken und ist gégén die Berglehne durcb eine Vertiefung von drei 

bis vier Meter markirt. Wenn mán in dem vöm Stösschen ausgehenden 

Tbálcben binaufsteigt, findet mán nocb ausserbalb dieser Seitenmoráne 

verschiedene Findlingsblöcke von Gránit, Qunrzit und kin und wieder 

selbst Kaik. M. Róth hat über dér «Weissen Wand» in einer Hőbe von 

1209 Meter Kalkstücke gefunden. Dieser Punkt befindet sicb alsó in einer 

Hőbe von rnehr als 100 Meter über dér Thalsohle, und hieraus können 

wir uns einen Begritf von dér Mácbtigkeit des einstigen Gletschers machen. 

Ein nocb instructiveres Beispiel einer Seitenmoráne finden wir etwas 

weiter aufwárts an dér rechten Thallehne. Dieselbe beginnt in dér Náhe 

des weitbin sichtbaren Wasserrisses des Ratzenberges in circa 1400 Meter 

absoluter Hőbe und ungefábr 150 Meter über dér Thalsohle. Dér Verlauf 

dér Moráne entspricbt so ziemlich dem dér Berglehne, wo aber die letztere 

scbarf einwárts springt, besclireibt auch die erstere einen nach derselben 

Ricbtung gewundenen Bogén. Die Lángé dieser ununterbrockenen und einen 

gewaltigen Damm bildenden Moráne betrágt nahezu einen Kilométer; ibre 

Hőbe scbwankt anfangs zwiscben 10—12 Meter, tkalabwárts nitnmt sie 
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jedoch immer mehr ab und am unferen Ende erreicht sie kaum 1 Meter. 

Die Breite wechselt zwischen 100 und 30 Metern; verbáltnissmássig am 

grössten ist sie am unteren Ende. Die Trümmergesteine, aus denen die 

Moráne aufgebaut ist, sind beinalie ausscbliesslich Gránit, am unteren 

Ende finden wir jedoch auch Quarzite, die nur durch einen Gletscber aus 

dem oberen Theile des Thales hieber gebracht werden konnten. 

Wenn wir dem Wasser entlang gégén den Grünen See zu wandern, 

babén wir Gelegenheit, auf dér Thalsoble zahlreiche Unebenkeiten zu 

bemerken, welcbe, náher betrachtet, als moránenartige Scbuttmassen, als 

Grundmorane erscbeinen. Auf den nach verschiedenen Riebtungen verlau- 

fenden wellenförmigen Erkebungen sind ott riesige, scharfkantige Granit- 

blöcke abgelagert. An zwei Őrien sind die halbkreisförmigen Querdámme 

deutlich als Stirnmoranen zu erkennen, die eine relatíve Höhe von melír 

als 20 Meter besitzen. Aelmliches kann von jenem Damme gesagt werden, 

dér den Grünen See nach Osten zu umgibt. 

Am linken Ufer des aus dem Grünen See entspringenden Baches, 

nicht weit vöm See, nimmt eine riesige Moráne ihrenAnfang; dieselbe 

zieht vor dem Weiss-See-Becken vorbei und erstreckt sich, vöm Weiss-See- 

Wasser und dem Tránken-Bacli durclibrocben, gégén die Yordere Fleiscli- 

bank hin. Dieser Riesendamm kann von seinem Anfang bis zum Burcbbrucb 

des Tránken-Bacbes, ja sogar nocb über denselben hinaus, als Mittel- 

moráne angesehen werden, welcbe die Gletscber des Grünsee- undWeiss- 

See-Thales aufscbütteten. Die gégén das Weiss-See-Becken befindlicbe 

Lelme dieser Moráne ist sanft geneigt und hat eine relatíve Hőbe von 

20—30 Meter, wáhrend die nach dem Griinsee-Bach verlaufende Seite 

steil abfállt und an manchen Stellen eine Hőbe von 150 Meter erreicht. 

Die letztere Zahl gibt uns einen Begrifí von dér Mácbtigkeit des einstigen 

Grünsee-Gletschers, welcber dér mácbtigste Arin des Weisswasser-Gletsckers 

war, da er aus dem grössten und von den böcbsten Spitzen umgebenen 

Tlialkessel stammte. Aus dieser Tliatsache lásst sicb auch dér früher 

erwábnte Yerlaut' dér Mittelmoráne erkláren. Die Ricbtung derselben ver- 

rátb uns námlich, dass dér Weiss-See-Gletscher nicht dem heutigen Abíluss 

entlang, sondern nordöstlich davon seinen Lauf nahm und den unteren 

Theit des Tránken-Bacbes, sowie das ganze Plateau, das sicb bis zu den 

Fleischbánken erstreckt, überfluthete. Dér Grünsee-Gletscher drangte seinen 

schwaeheren Nachbar auf die Seite. Und von diesern letzteren stammen 

jene Granit-Findlingsblöcke und -Trümmer, welcbe auf dér aus sedimen- 

táren Gesteinen bestebenden Weidau zu finden sind und dérén Vorkommen 

tbalaufwárts durcb eine Linie begrenzt ist, welche von dér Nordlehne des 

Weiss-See-Beckens nacb den Vorderen Fleischbánken verláuft und von dér 

Acbse des Weiss-See-Thales ungefákr um 20° nacb NO abweicht. Die 

Höhe des letzten Granitvorkommens an dér Lehne dér Fleischbánke fand 
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M. Róth 1531 Meteiv. Jenseits dér erwáhnten Grenzlinie sind nur Quarzit- 

und Kalkgeschiebe und -Thimmer anzutreffen, welche eine gewaltige 

Grundmoráne bilden, die durcb das breite rasige Bett des Tránken- 

Bacbes aufgeschlossen ist und in dér Nábe des Durlsberges eine Máchtig- 

keit von 10—15 Meter liat; weiter abwárts erreicbt sie aber mehr als das 

Doppelte dieser Dimension, wálirend sie nacb aufwarts zu endlicb ganz 

verschwindet. Die Oberfláche dieser Moráne ist in Foige dér darauf lagern- 

den riesigen Quarzitblöcke und dervielen moránenartigen Erbebungen sebr 

uneben. Diese Grundmoráne ist ein Werk jenes Gletschers, dér aus den 

Yordern-Kupfeischachten kam und in seiner stárksten Entwickelung das 

Plateau dér Weidau erreicbte, spáter aber zűr Zeit dér Abnabme dureh 

den Weissen-See-Gletscber gánzlicb verdrángt wurde, wie das die von 

letzterem abgelagerten Granitfindlinge btweisen. Dér Weisse-See-Glelscher 

liess auch eine ziemlich deutlich erkennbare Stirnmoráne zurück, dérén 

linker Flügel uiit dt r Mittelmoráne des Grünen-See- und Weissen-See- 

Gletschers im Zusammenbange zu stehen scheint. Eine zweite Stirnmoráne 

des sicb zurückziehenden Weissen-See-GKtschers bnden wir an dér steilen 

Wand, dureh welche das Plateau des Weissen-See-Beckens sicb in das 

vorliegende Thal hinablásst. 

Die deutlicbsten Spuren einer voimaligen Glelscberlbátigkeit finden 

wir aber auf jenem Theil dér Weidau, dér am Fusse dér Vordern-Fleisch- 

bánke und des Stirnberges liegt und sicb nacb Osten bis zum Renias und 

dem Rőtben Lehm erstreckt. Auf diesem Piateau vöm Tránken-Bach ab- 

wárts gehend, gelangen wir zuerst zu zwei, kaum 200 Scbritt von einander 

entfernten Stirnmoránen, die gégén das Weiss-Wasser zu durcb einen 

Damm verbunden sind. Das Matériái dieser Moránen ist in dér Nuhe dér 

Berglelme Quarzit, docb ist aucb Gránit, Ealkstein und dunkelgrauer Sand- 

stein ziemlich zablreicb vorhanden; gégén das Haupttbal zu tritt dér 

Gránit immer mebr in den Vordergrund, und zwar sowobl bezüglicb dér 

Anzahl als aucb bezüglicb dér Dimension dér Blöcke und Geröllstücke ; 

Granitfelsen von 6—8 Kbm. gehören niclit zu den Seltenbeiten. Aucb die 

Grösse dér übrigen Gesteine ist sebr verschieden und es sind dórt allé Di- 

mensionen vertreten vöm Sandkorn bis zum Mehrfachen des Kubikmeters. 

Die Form derStücke ist unregelmassig; die Kantén sind an manchen Exem- 

plaren abgerundet, an andern wieder zeigen sie sicb noch ziemlich gut 

erbalten. Schliesslich sei nocb die unregelmássige Lagerung und Vertlieilung 

dér Geröll- und Felsenstücke erwáhnt, welche ebenfalls die Eigenschaften 

einer typisclien Morane zeigen. 

An dér innern Seite beider Moránen befindet sicb ein weites, tiefes 

Becken, in welcliem sicb bei Regenzeit Wasser ansammelt. Gégén innen zu 

ist die Böschung dér Moránenwánde recht sanft, auf dér convexen áussern 

Seite jedocb ist dieselbe sebr steil. Die relatíve Hőbe des Moránendammes 
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steigt in dem Maasse, wie mán sich von dér Berglehne entfernt und dem 

Hauptthale náhert; ungefáhr in dér Mitte des Dammes befindet sich ein 

ziemlich tiefer Einschnitt, dér das Bett des Abflusses des einstigen Glet- 

scbers bildete. Dér liöchste Punkt dér untéra Moráne erhebt sich 14 M. 

über seine unmittelbare Umgebung, und die Breite des Dammes betrágt an 

manchen Stellen mehr als 25 M. Die obere Moráne ist nocli breiter und 

hölier, hat aber einen kleineren Durchmesser. 

Yor diesen Moránen durchbricht ein Wasserriss, dér aus einem Thal- 

chen des Stirnberges entspringt, die Grundmoráne. Jenseits dieses Wasser- 

risses finden wir am Fusse des Stirnberges eine prachtvolle Seitenmorane, 

welche von dér Berglehne 10—50 M. entfernt, dér Weidau entlang sich 

nach O'ten erstreckt, und die zwischen dem Stirnberg und dem Benias lie- 

gende Einsattelung überschreitend, beinahe noch einen Kilométer weit 

seinen Weg ins Liebseifen-Thal forteetzt. Diese Seitenmorane ist in dér Náhe 

des Wasserrisses blos 3—-4 M. hoch und besteht aus mehreren parallelen 

Wellen, welche sich aber im weitern Yerlauf vereinigen und einen gewal- 

tigen Danim bilden, dessen mittlere Breite 40 M. betrágt, an manchen 

Stellen jedoch kühn auf 100 M. gesetzt werden kann; die Höhe wechselt 

zwischen 4—14 M.; und über dem Spiegel des Weissen Wassers liegt diese 

Moráne wenigstens 120 M. 

Die dér Berglehne zugew.iudte Seite dér Moráne ist steil und hebt 

sich von dér grasigen Oberfláche dér Weidau auffallend ab, hin und wieder 

hűdet mán auch einige Schritte über diesen Wall hinaus noch Granitstücke> 

doch nie an dér Lehne des Stirnberges. Das Matériái dér Moráne ist bei¬ 

nahe ausschliesslicli Gránit; neben demselben hűdet sich nur etwas Qnarzit 

und áusserst wenig Kalkstein. 

Naoli innen zu geht diese Moráne langsam in ein Plateau über, das 

sich terrasseníörmig gégén das Weiss-Wasser neigt. Die Oberfláche dieses 

Plateaus hat von den angeháuften Gletscherschuttmassen ein wellenfor- 

miges Ausselien und zeigt die Eigenschaften einer Grundmoráne. Jedoch 

nicht nur auf dér Weidau hnden wir Granithndlinge, sondern auch auf 

dem aus rothem Dyas-Sandstein bestehenden Renias und zwar in einer 

grössern Höhe als auf den entsprechenden Punkten dér Weidau. Dieser 

Berg schien dem nach Osten gerichteten Gletscher ein Hinderniss gebildet 

zu habeu, in Folge dessen derselbe sich in zwei Arme spaltete; dér stár- 

kere folgte dér Richtung des Hauptthales, dér schwáchere hingegen über- 

schritt den Sattel und rückte ins Liebseifen-Thal vor. 

Die früher beschriebene Seitenmoráne setzt sich auch noch oberhalb 

des erwáhnten Wasserrisses fórt, náhert sich jedoch im weitern Verlaufe 

immer mehr dér Berglehne und nimmt auch an Grösse fortwáhrend ab. 

Ausser diesen hier beschriebenen und deutlich erkennbaren Moránen 

des Weisswasser-Thales ist auch noch jene máchtig entwickelte Grund- 
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moráne zu erwáhnen, welche vor dér «Weissen Wand« einen weit in die 

Hochebene Linein ragenden Rücken bildet. Die «Weisse Wand» wurde 

vöm Gletscher gelegentlich des Rückzuges abgelagert. 

Die Lángé des Weisswasser-Tbals betrágt nahezu 7 Km.; die Breite 

hat anfangs mebr als 5 Km., spáter nimmt sie aber immer mehr ab, und 

in dér Nálie dér «Weissen Wand» dürfte sie kaum mehr als IV2 Km. be- 

tragen. Das Siromgebiet des ganzen Thales umfasst ungefáhr 14 DKm., 

davon entfallen 10 CKm. auf das Hocdigebirge, wáhrend die übrigeni UKm. 

blos von kleineren Bergen umgeben sind. Dér Gletscher stieg bis zu circa 

1000 M. hinab. 

2. Die Moránen des Kohlbach-Thales. Das Kohlbach-Thal übertrifft 

das Weisswasser-Thal sowohl an Lángé als auch an Breite; seine Lángé, 

das Stösschen als Endpunkt genommen. betrágt nahezu 10 Km. und sein 

Stromgebiet kann auf 16 DKm. veranschlagt werden, wovon I 1 DKm. zwi- 

scken hőben Bergen liegen, wáhrend 5 DKm. sicli ausserhalb des Hochgebir- 

ges befinden. Das Kohlbach-Thal entsteht durch die Vereinigung dér Grossen 

und dér Kitinen Ivohlbach und verláuft in dér Richtung 080. Die Grosse 

Kohlbach hatte ich nicht Gelegenheit zu besuchen, desshalb kenne ich auch 

nicht die diesbezüglichen Yerháltnisse; um desto gründlicher wurde aber 

die Kleine Kohlbach durchforscht, und habé ich daselbst zahlreiche Spuren 

einer früheren Gletscherthátigkeit entdeckt. In dér Reilie dér Moránen ist 

jene grosse Stirnmoráne zu erwáhnen, die oberhalb des Feuersteines einen 

riesigen Querdamm bildet, dér an seiner linken Seite vöm Wasser durch- 

brochen ist, wáhrend er auf seiner rechten Seite eine Höhe von mehr als 

60 M. erreicht. Thalabwárts vöm Feuerstein befinden sich zahlreiche Ge- 

bilde, besonders auf dér rechten Seite, die ein moránenartiges Aussehen 

habén.Schon entschieden alsMoránen anzusprechende Schotteranháufungen 

trifft mán etwas weiter abwárts am linken Ufer des Baches. Dieselben 

bilden eine 3—4 M. hőbe und 15—20 M. breite Welle, welche sich dem 

Bach entlang, aber ziemlich entfernt von dér Berglelme liinzieht und 

íiberall dér Configuration dér Thalsohle anschmiegt. Diese Seitenmoráne 

erstreckt sich bis an das untere Ende dér Klemen Kohlbach und ist das 

Product des zurückweichenden Gletschers. Als dér Gletscher in seiner Voll- 

kraft war, hatte er eine bedeutend grössere Ausdehnung, wie das die ober¬ 

halb des Treppchens am Fusse des Lomnitzer Grates befindliche Seiten¬ 

moráne bezeugt. Spuren einer höher gelegenen Morane sind auch auf dér 

rechten Thallehne zu bemerken. lm Hauptthale íinden wir an dér rechten 

Seite dér Kohlbach-Wasserfálle eine Seitenmoráue. Aber sámmtliche dieser 

Moránen sind unbedeutend im Vergleiche zu jenem riesigen Moránengebiet, 

welches den untéra Theil des Thales in Form eines Halbkreists abschliesst 

und welches sich basteiartig aus dér sanft verlaufenden Lehne erhebt, wie 

dies von Alt-Walddorf hús besonders deutlich zu sehen ist. Dieser Moránen- 
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Hügelzug nimmt auf dem Kámmchen in einer Hőbe von 1266 M. seinen 

Anfang, senkt sich von dórt in Form eines Rückens zu dem (nacli Kolben- 

beyer) 1167 M. bohen Ráuberstein, und setzt síeli dann bis zum Thurmberg 

(1117 M.) fórt. Hier macht er eine bogenförmige Wendung nach Norden, 

indem er ein 1 -5 Km. breites und nacb Südosten an Höhe immer mehr ab- 

nehmendes Plateau bildet, Avelches mehrere parallel verlaufende Wellen 

unterscheiden lásst. Die innerste Welle ist die böcbste (1141 M.) und um- 

schliesst die Christelau, ein Becken, welcbes vorwiegend mit reicblichem 

Graswuchs bedeckt ist, an mancben Stellen aber ausgedehnte Torfmoore 

birgt; die áusserste Welle sinkt bereits 50—60 M. unter 1000 M. und falit 

steil bis zu 900 M. absoluter Hőbe ab, wo sicb dér Bódén mit sanfter Sen- 

kung gégén das Popper-Thal zu fortsetzt. Die ganze Oberfláche dieses Pia- 

teaus zeigt zahlreicbe Erbebungen und Yertiefungen; in mancben Becken 

sammelt sich Wasser an, und es entstehen Sümpfe und Teicbe, an andern 

Orten bilden sicb Torfmoore; sebr oft trifft mán auch riesige erratische 

Blöcke an, die das Yordringen erschweren. Dieser breite Querdamm, so 

wie dér am recbten Ufer des Bacbes verlaufende Rücken besteht aus lauter 

glacialem Schotter. 

lm weitern Verlauf wendet sicb das Plateau anfangs nacb Nord- 

westen, spáter ganz naeh Westen, bis es sicb dem Auslaufer des Lomnitzer 

Cfrates anschliesst. Bei dieser Schwenkung verliert es aber stetíg an Breite, 

wáhrend es an Höhe immer mebr zunimmt. Dórt, wo es sicb mit dem Lom¬ 

nitzer Grat verbindet, erreicht es eiue Höhe von 1183 M. Diese Hőbe ent- 

spricht einigermassen jener des gegenüberliegenden Ráubersteins. Die Ent- 

fernung dieser zwei Rücken, alsó die Breite des Thales, betriigt an dieser 

Stelle 1200 M., wáhrend die Erbebung dér Seitenlehnen über dér Thalsohle 

80—100 M. ausmacht. Dér linksseitige Rücken falit gégén die Christelau zu 

sanft ab und trágt an seiner Lebne mehrere moránenartige Wálle, von 

denen besonders zwei sehr auffallen: dér eine liegt höher und mehr aus- 

wárts, dér andere bingegen náhert sicb dér Kohlbach, liegt aber noch 

immer 40—50 M. über dérén Wasserspiegel. Südwestlicb von dieser Moráne 

breitet sich die an ein ausgetrocknetes Seebecken erinnernde Christelau 

aus, dérén tiefster Punkt 1090 M. Höhe hat. 

Die Kohlbach fliesstnahe zűr recbten Tballebne, und durchbricht 

beim Thurmberg die breite Stirnmoráne, in welcher sie sich ein beinahe 

100 M. tiefes, steilwandiges Bett erodirt hat. Auf dieser Strecke ist das Ge- 

falié des Bacbes ein ausserordentlich grosses : auf 2 Km. Entfernung kom- 

men200M. Höbenunterscliied. DieSoblediesesEinscbnittes ist mit riesigen, 

durch die anprallenden Wellen meist abgerundeten Granitblöcken bedeckt, 

über welche das Wasser dér Kohlbach mit grossem Getöse herabstürzt. 

Anstebendes Gestein ist in dem ganzen Einschnitt nicht zu sehen. 

3. Die Moranen des Felker-Thales. Dieses Thal ist bedeutend kleiner 
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als elás frühere, rloch hatte es auch seinen Gletscher. Die Lángé des Thales 

kann auf 5‘5 Km. und das Wassergebiet auf 6 ÜKm. angesetzt werden ; vöm 

letzteren entfallen i- GKm auf dasHocbgebirge, wábrend 2 DKm. ausserhalb 

desselben Hegen. Vöm obern Thalkessel ausgehend, finden wir die erste, 

als Moráne deutbare Felsenanháufung an dér Ost-Seite des Lángén Sees. 

Das Matériái dieser Moráne konnte sic-h jedoch vvegen dér Steilbeit dér 

Lehne nicht in Form eines Dammes ablagern, sondern bedeckt einen 

grossen Theil dér Thalseite. Audi schon ihrer Form nach als Moránen er- 

kennbare Ablagerungen finden wir beim Felker-See. Dér den See nach 

Síiden abschliessende Damm ist eine Stirnmoráne, die mit dér Grund- 

moráne verschmolzen ist: und die an dér linken Seite des Thales verlau- 

fende und sich den Unebenheiten des Bodens anpassende Welle, dérén 

Homologon auf dér rechten Seite des Thales deutlich wahrgenommen 

werden kann, ist eine typisch ausgebildete Seitenmoráne. Ausser diesen 

gut erhaltenen Seitenmoránen zeigen sich nocli Ueberreste höher gele- 

gener Seitenmoránen, wie das vöm Kreuzhübel ziemlich deutlich zu ent- 

nehmen ist. Von dieser Stelle aus kann auch dér weitere Verlauf dér un¬ 

téra linken Seitenmoráne sehr gut iibersehen werden. Dieselbe setzt sich 

in Form eines gewaltigen Dammes nach Silden fórt und macht den Ein- 

druck, als oh sie im Dickicht desWaldes enden würde, in Wirklichkeit aber 

geht sie in eine sehr gut erhaltene Stirnmoráne über, welche besonders 

vöm neuangelegten Touristenweg zwischen Schmecks und dem Csorber- 

See deutlich geseben werden kann. Diese Stirnmoráne liegt in einer Höhe 

von etwas mehr als 1100 M. und tritt aus dér sanft verlaufenden Lehne 

auffalend hervor. Ilire Dimensionen sind zwar kiéin zu nennen, im Ver- 

gleich zu denen dér Kohlbach-Endmoráue — die Entfernung des áusseren 

Saumes betrágt kaum 1 Km., die Entfernung dér Bücken, somit die Breite 

des Thales 400 M., und die relatíve Höhe des Walles 50—00 M.; — ist 

aber um so deutlicher und leiebter zu übersehen. Die erwáhnten Dimen¬ 

sionen entsprechen übrigens vollkommen dér Grösse des Wassergebietes 

und somit auch dér Grösse des von dem letzteren abhángigen Gletschers. 

Ebenso ist die absolute Höhe dér Endmoráne eine Folge dieses Umstandcs, 

wie das bei einem Vergleiche mit dér Höhe dér Endmoráne dér früher be- 

schriebenen Tháler allsogleich in die Augen fallen muss. 

Die Endmoráne des Felker-Thals ist sehr lehrreich aufgeschlossen. 

An dér linken Seite des Baches ist námlich in Folge dér fortwáhrenden Ab- 

rutschung des lockeren Gerölles eine ungefáhr 80 M. hohe, kahle «weisse 

Wand», in welcher Gesteinstrümmer und Gerölle von sehr verschie- 

dener Form und Grösse in weissem Sande eingebettet Hegen. Seiner petro- 

graphischen Beschaffenheit nach ist dieser Schotter meist Gránit, doch 

kommen auch Glimmerschiefer- und Gneiss-Geschiebc vor. 

Diese Stirnmoráne erweist sich, genauer betrachtet, als aus mehreren 
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nacheinander folgenden Stirnmoránen zusammengesetzt. Die áussere West- 

seite lásst clrei aneinanderschliessende Bögen erkennen, die als die rechten 

Flügel ebensovieler Stirnmoránen angeseben werden können. Zwiscben 

den nach einander folgenden Bögen zeigt sich ein mebr oder weniger tiefer 

Einschnitt, dér aucb von dér Innenseite des Thales bemerkbar ist. Die 

weisse Wand erstreckt sich ziemlicb weit tbalaufwárts. 

4. Die Moranen des Mengsdorfer Thales. Auch dieses Thai besteht 

aus zwei Tbeilen; dér eine liegt im Hochgebirge, dér andere bereits ausser- 

halb desselben; die Fláche des erstern betrágt ungefábr 12 OKm., die des 

letztern 5 DKm. Die Ricbtung des Tliales verláuft von Norden nach Sil¬ 

den ; die Lángé desselben macht 8 km aus. 

Dér obere Tbeil des Thales besteht aus drei Zweigen : aus dem Hinzen- 

Plateau, aus dem Becken dér Froschseen und aus dem Mengsdorfer Triim- 

merthal. Vöm Fusse dér steilen Wand des Hinzen-Plateaus thalabwárts 

schreitend, sind mehrere Moranen zu sehen; am ersten fallen die überein- 

anderliegenden zwei linken Seitenmoránen in die Augen; die obere zieht 

sich am Fusse dér steilen Wand hin, und ist an mehreren Steilen von 

Wasserrissen und Nebenthálchen durchbrochen, wáhrend anderwárts herab- 

gestiirztes Granitgerölle sich hinter derselben ansammelt und dadurch eine 

terrassenáhnliche Kanté erzeugt; an einigen Steilen hebt sie sich aber 

recht erkennbar von dér Thalwand ab. Die Höhe dieser Moráne über dér 

Thalsohle betrágt in dér Náhe des Popper-Sees 68 M. 

Die untere Seitenmoráne ist besser erhalten und liegt oberhalb des 

Popper-Sees um 50 M. tiefer als die obere; tbalaufwárts schwindet aber 

dieser Höhenunterschied, und am Fusse dér steilen Wand des Froschsee- 

beckens hegen die zwei Moránen bereits in gleicher Höhe und es zeigt sich 

nur insoweit ein Unterschied, dass die obere dér Thallehne náher liegt als 

die untere. Auf dér rechten Seite des Thales, die meist mit Schuttkegeln 

bedeckt ist, zeigen sich meistens nur Spuren dér untern Moráne. 

Beim Popper-See beginnt eine riesige Mittelmoráne, welche in dér 

Thalrichtuug eine Lángé von 2Km. erreicht. Diese Moráne wurde durch den 

Gletscher des Hauptthales und durch den des Trümmerthales erzeugt. Dér 

stárkere des Hauptthales zwang seinen schwáchern Nachbar die ursprüng- 

liche Bichtung zu verlassen und drángte ihn an die linké Thalwand. Die 

Mittelmoráne besteht in ihrer ganzen Ausdehnung aus Trümmern und 

Gerölle von/rerschiedenster Grösse und Form ; auf ihrer Oberfláche lagern 

Granitblöcke von oft riesigen Dimensionen; die gégén den Abfluss des 

Popper-Sees (Krupa) gelegene Lehne dér Moráne ist sanft geböscht, wáh¬ 

rend die gégén das tiefer liegende Hauptthal gerichtete verháltnissmássig 

steil ist. Dér Rücken dér Moráne ist zumeist stark gewölbt und trágt an 

manchen Steilen ausgedehnte Sümpfe undMoore; in dér Náhe des Popper- 

Sees ist er ziemlich schmal und hat am obern Ende einen Einsehnitt, dér 

Földtani Közlöny. XV. köt. 1855. X 
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jemals dem Gletscher als Abíluss gedient habén mag; gegenwártig liegt 

dér Fusspunkt, dieses Einschnittes ungefáhr 15 M. über dem Spiegel des 

Sees, und findet die Yereinigung des Popper-See-Wassers mit dem Wasser 

des Hauptthales erst am untern Ende dér Mittelmoráne, alsó in einer Ent- 

fernung von 2 Km. statt. 

Wenn wir aus dem im Hochgebirge liegenden Theil des Thales 

hinaustreten, zeigt sicli eine grosse Abwechslung und Verschiedenheit in 

den Moránengebilden. An dér linken Seite des Thales, auf dér Westlehue 

dér die Fortsetzung dér Osterva bildenden Hola Ubocs sind zwei Moranen 

sichtbar. Die untere verláuft in dér Náhe dér Thalsohle und bildet 

einen breiten Gürtel; die obere befindet sich in dér Nabe dér Osterva 

120 M. über dér Thalsohle. Die Breite dieser Moráne wechselt zwischen 

40—50 M., wahrend die Höhe derselben an manchen Orten 10 M. erreicht. 

Diese Moranen erstrecken sich von dér steilen Wand dér Osterva bis zum 

Durchbruch dér Popper und nehmen in ihrem Yerlauf sowohl an absoluter 

als auch an relativer Hőbe immer mehr ab; nnd es ist sehr wahrscheinlich, 

dass die von Partsch beschriebenen zwei Seitenmorilnen, welche unterhalb 

dér Postredna am linken Ufer dér Popper zu seben sind, die Fortsetzung 

dieser MorÉinen bilden.* 

An dér rechten Thallehne ist anfangs nur eme Seitenmoráne vor- 

handen, weiter abwárts aber, am untern Ende des Thales, südwestlicli von 

jenem Punkte, wo sich die Popper ostwarts wendet, treten wieder zwei auf: 

eine obere und eine untere; die obere verláuft in einer Höhe von ungefáhr 

100 M., die untere in einer von 25-—30 M. über dér Thalsohle. Weiter siid- 

wárts nimmt die Höhe dér obern Moráne stetig ab, bis sie endlicli mit dér 

untern in eine Stirnmoráne verschmilzt, welche einen nach Süden gerich- 

teten tiefen Einschnitt trágt. Die Lehnen, die Sohle, sowie die andern aut 

die Coníiguration dieses Einschnittes bezüglichen Verháltnisse deuten 

darauf hin, dass derselbe einst ein Flussbett war. Und wenn wir in Betracht 

ziehen. dass dieser Einschnitt nur um 10 M. höher liegt, als jener Punkt, 

bei welchem die Popper ihre südliche Kichtung verlásst und sich dann 

plötzlich nach Osten wendet, können wir es als gewiss ansehen, dass dér 

einstige Gletscher des Mengsdorfer Thales wenigstens eine Zeit láng seinen 

AbÜuss nach dieser Richtung zu hatte, und dass dieser Einschnitt ehernals 

das Bett wenigstens eines Theils dér Popper bildete. Und dieses Wasser war 

es, welches seinen Lauf gégén Lucsivna zu nahm und die ganze Leline mit 

Granitblöcken bedeckte. 

An dér Ostseite dieses Endbeckens des Mengsdorfer Thales findet 

sich nur die untere Seitenmoráne, eine zusammenhángende Hügelreihe 

* Partsch : die Gletscher dér Vorzeit S. 17. 
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von 25—30 M. Hőbe bildend, die von Gletscherecbutt aufgebaut und an 

ibrem obern Ende von dér Popper durchbrocben ist. , 

Das zwischen dem altén und dem gegenwártigen Flussbett dér Popper 

liegende und sich nach Osten hin erstreckende Plateau, welches eine Aus- 

debnung von 3 DKm. besitzt, ist eine charakteristische Moránenlandschaft. 
Die Oberflácbe derselben ist von den vielen Erbebungen und Yertiefungen, 

sowie von den oft riesigen erratischen Blöcken ganz uneben. Sowohl die 

Erhebungen als aucb die Yertiefungen lassen sich in mehrere Hauptgruppen 

zusammenfassen. Das einem Viereck áhnliche Plateau hat eine Neigung 

nach SO. 

Dér höchste Punkt erhebt sich bis 1235 M., die im Südosten 

vorliegende Warte erreicbt aber nunmehr eine Höhe von 1060 M., wáhrend 

dér Fuss des Plateaus und walirscheinlich aucb die untere Grenze des 

Gletschers in einer Höhe von circa 950 M. hegen. Dieses ganze Plateau be- 

stebt aus Gletscberscbutt, und aucb jene meist scharfkantigen Riesenblöcke. 

die sowohl auf dem Plateau als auch im Bette dér Popper so háufig zu 

sehen sind, können auf keine andere Art, als durch einen Gletscher an ilire 

jetzige Lagerstatte gebracht worden sein. So lángé dér Gletscher in dem 

verháltnissmássig engen, aber dennoch mehr als 1 Km breiten Mengsdorfer 

Thale sich bewegte, lagerte er in einer Höhe von über 100 Meter seine 

Seitenmoránen ab, als er aber aus dem Thale heraustrat, machte er eine 

Schwenkung nacli Südost und überschüttete mit seinen Eis- und Schotter- 

rnassen den ganzen Abhang. Doch geschab dies Alles nur zűr Zeit dér Voll- 

kraft des Gletschers, denn als seine Dimensionen zu schwinden begannen, 

blieb er immer mehr von diesem Plateau zurück und lagerte gelegentlicb 

eines Stillstandes die untere Seiten-Moránen ab. 

Dér Mengsdorfer Gletscher erzeugte aber ausser den hier erwáhnten 

Moranen auch noch andere; dér östliche Théil jener von dér Csorber Sta- 

tion aus sehr deutlich sichtbaren, steilen und basteiartigen Erhebung, die 

in einer Höhe von circa 1000 M. beginnt und innerhalb ihrer höchsten 

Stufe den Csorber See birgt, ist zum Theil sein Werk. Dieser aus gla- 

cialem Schotter bestehende Bergrücken erscheint námlich bei naherer 

Betrachtung als eine riesige Stirnmoráne, welche durch zwei Gletscher, 

den Mengsdorfer und den Mlinicaer hervorgebracht wurde; dér erstere 

hatte mehr nach Osten, dér letztere hingegen mehr nach Westen seine 

Thatigkeit entfaltet. Auf dér Wasserscheide Hochwald findet mán kein 

Granitgerölle, doch sobald mán sich dér steilen Lehne náhert, tritt das- 

selbe plötzlich auf. 

5. Die Moranen des Mlinica-Thales. Das Mlinica-Thal gehört zwar 

zu den kleineren Thálern — seine Fláchenausdehnung betrágt 8 DKm. 

und seine Lángé 6’5 Km. —, aber trotzdem erzeugte es in Folge seiner 

hohen Lage einen recht ansehnlichen Gletscher. Beinahe 6 QKm. des ganzen 
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Gebietes Hegen in einerHöhe von 1500—2437 M. und das obere Ende dér 

Thalsohle durcbquert die Isohypse von 2100 M. 

In den unteren Thalpartien sind sehr bedeutende Moránen abge- 

lagert. Jener Damm, dér den Csorber See umgibt, besteht aus dem Schot- 

ter des Mlinica-Gletschers und entspriclit auf dér Süd- und Südwest-Seite 

einer Stirnmoráne, wáhrend er im Nordwesten und Südosten als Seiten- 

moráne angesehen werden kann. Die Breite des Dammes, sowie die Hőbe 

über dem Wasserspiegel des Sees ist sehr verschieden; im Süden und Süd¬ 

osten erhebt er sich an mehreren Stel len über 20 M. und im Nordwesten 

sogar über 30 M.; auch an dér Ostseite erreicht er eine bedeutende Hőbe. 

Die Breite des Dammes wechselt zwisclien 50—200 M.; am breitesten ist 

er an dér Ostseite, wo er aus mehreren parallelen Ziigen zusammengesetzt 

ist. Sehr interessant ist auch dér nordwestliche Wall, dér in ganz gerader 

Richtung verlauft und vielfach an einen Eisenbahndamm eriunert. Die 

gégén das Gebirge zugewandte Seite dieses Dammes hat eine Hőbe von 

7-—8 M. und hebt sich sehr deutlich von einer nach Westen geneigten 

sumpfig-moorigen Niederung ab, welche ein Theil eines altén Gletscher- 

bettes zu sein scheint. Die nordöstliche Umwallung des Sees ist verhalt- 

nissmássig niedrig (5—6 M.) und wurde eret spáter gebildet, als sich nám- 

lich dér Gletscher nicht mehr nach Westen wandte, sondern in seiner 

ursprünglichen Richtung verbleibend, östlich vöm Csorber See sein Ende 

erreichte. 

Wenn mán dem recliten Ufer dér Mlinica entlang thalabwárts geht, 

gelangt mán in mehrere nacheinander folgende Becken, die nach Süden zu 

von einem hogenförmigen Damm umgeben sind und meist Torfmoore und 

Sümpfe einschlie8sen. In dér Mitte dér Dámme befindet sich ein mehr 

weniger tiefer Einschnitt. Diese Becken bildeten einst das Bett des Mlinica- 

Gletschers und zeigen uns die Phasen seines Riickzuges. Die bogenförmi- 

gen Dámme sind die Stirnmoránen und die Einschnitte in denselben dér 

Abfluss des einstigen Gletschers. Doch dürfte blos ein Theil dér entstan- 

denen Wassermassen durch diese Einschnitte seinen Weg genommen 

habén, dér andere Theil dürfte sich schon damals in die, die Becken im 

Nordosten umgehende Mlinica ergossen habén, 

Auf dem Wege zum Csorber See kann mán diese Moránen leicht 

bemerken, da sie die oberste Stufe dér steilen Lehne bilden. Die Höhe 

dér Moránen über dem Weg dürfte in den unteren Theilen 60 —80 M. 

betragen, gégén den Csorber See zu aber nimmt dieselbe stetig ab und 

sinkt an manchen Orten unter 30 M.; die absoluteHohe steigt íortwáhrend. 

Die áussere, nach Süden gerichtete Lehne ist steil, wáhrend die innere 

sanft verlauft; das Matériái dér Moráne ist typischer Glacialschotter. 

Es ist wahrscheinlich, dass bei Ablagerung dér tiefer gelegenen 

Stirnmoránen auch dér Mengsdorfer Gletscher mitgewirkt hat, da zwischen 
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den zwei Nachbar-Gletschern in diesem Theile des Thales keine merkliche 

Wassersclieide existirte. 

6. Die Moranen des Koprova-Thales. Dieses Tbal ist das grösste 

und entwickeltste an dér Südseite dér Hőben Tátra; die Lángé betrágt 

iiber JO Km. und das Fláchengebiet erreicbt beinahe 25 DKni. Anfangs 

verláuft es westwárts, spáter wendet es sicb nacb Südwesten und nacbdem 

etwa die Hálfte diese Ricbtung eingehalten, macht es wieder an seinem 

unteren Ende eine Schwénkung nacb Westen. Die östlicbe Hálfte des 

Tlrales ist überall von 2200—2400 M. hőben, oft sogar nocli hóhérén 

Spitzen und Katiimén umgeben und birgt vier umfangreiche bocbgelegene 

Késsél: die westlicbe Hálfte hingegen ist ungegliedert und überragt húr 

mit seinen höcbsten Punkten die Hőbe von 2000 M. Theils aus diesem 

Grunde, tbeils aber wegen dér Tiefe des Thales — mehr als drei Yiertel des- 

selben Hegen unter 1400 M. — sind aucb die Moranen hier nicbt in jenem 

Maasse vorhanden, wiein den früber beschriebenen Thálern. Ob die Grosse 

Palenica als Stirnmoráne angeseben werdén darf, konnte ich nicbt entschei- 

den. An dér inneren Seite dieses Bergrückens kann mán aber deutlich meh- 

rere Terrassen wahrnehmen, die aus lockerem Scliotter bestében ; und in 

dér Náhe dér Thalsohle erstreckt sich eine überaus gut erhaltene Seiten- 

moráne. Allé diese moránenartigen Gebiide verscbmelzen an ihrem unteren 

Ende in eine Stirnmoráne. Auf dér rechten Seite des Thales sind zwei ganz 

deutlich erkennbare Seitenmoránen vorhanden. Die untere, welche dér 

tiefsten auf dér linken Seite entspricht, ist au mehreren Stellen stark unter- 

waschen und in Polge dér dadurch entstandenen Abrutschungen deutlich 

aufgescblossen. Die obere Moráne ist im uuteren Theile des Thales sebr 

breit und weniger hoch, weiter aufwárts aber zeigt sie an manchen Stellen 

eine recht cbarakteristische Ausbilduug. An zwei nahe zu einander liegen- 

den Stellen schliessen sich an dieselben Reste von Stirnmoránen an. 

Thalaufwárts gelangt mán oberbalb dér auf die rechte Seite des 

Racbes íührenden Brücke an zwei Stirnmoránen, die vöm Wasser durcli- 

brochen und mit riesigen Granitblöcken bedeckt sind. 

fí) Erratische oder Findlingsblöcke. 

Da die Südseite dér Hőben Tátra meist aus Gránit, respective Gneiss- 

Granit bestebt, ist dér Urspruugsort dér Gletscberablagerungen sehr schwer 

zu erkennen. In dieser Hinsicht bilden jedocb das Weisswasser- und 

Felker Thal eine Ausnahme. Das erstere besteht námlich auf seiner ganzen 

link- n Leline, den südwestliclien Tlieil des Stösscbens abgerechnet, aus 

seditnentáren Gesteinen ; in dem andern kommt in dér Granatenwand Glim- 

merscbiefer vor. In diesen zwei Thá'ern kann alsó dér Ursprungsort dér 

Findlingsblöcke deutlicb erwieseu werden. 



70 DR. SÁMUEL ROTH. 

lm Weisswasser-Thal findet mán in dér «Weissen Wand» und über 

derselben in grosser Menge Kalkstein, Sandstein und Quarzit, welche aus 

dem rückwártigen Theile des Tbales stammen; aucb dér Gránit dürí'te 

dórt seinen Ursprung habén, docb ist dessen Findlingsnatur nicht so leicbt 

nacbzuweisen, da am Stösscben Gránit anstehend vorkommt. Findlinge 

sind aucb jene Quarzitstücke, die in dér an dér Ostlehne des Ratzenberges 

befindlichen Seitenmoráne zu seben sind, da auf dieser ganzen Seite anste- 

bender Quarzit nicbt zu finden ist. 

Das interessanteste Yorkommen erratischer Blöcke ist aber auf dér 

Weidau: bier sind riesige Moriinen aus erratiscben Gesteinen aufgebaut. 

Jene gewaltige und beinahe ausschliesslicb aus Gránit bestebende Seiten¬ 

moráne, welcbe am Fusse des Stirnberges liegt und die zwischen Renias 

und Stirnberg befmdlicbe Einsattelung überschreitend, in das Liebseifen- 

Thal binüber verláuft, ruht ganz auf sedimentárem Gestein. Dasselbe kann 

aucb von den übrigen Moranen dieses Plateaus gesagt werden. 

Bezüglich des Felker Thals erwáhnte bereits Partsch, dass er in dél¬ 

ünkén Seitenmoráne Glimmerschiefer gefunden hatte;* icb batte eben- 

falls Gelegenbeit solcben zu seben, und zwar sowohl in dieser Seitenmoráne 

als aucb in dér weissen Wand dér Stirnmoráne. An letzterem Orte waren 

aucb granatenführende Stückc vorhanden. M. Róth fand kantige Glimmer- 

scbieferstücke auf dér ausseren Westlebne dér Stirnmoráne. Diese Find¬ 

linge konnten nur durcb Gletscher an ihren heutigen Fundort gebracbt 

worden sein. Dasselbe kann übrigens auch von allén jenen Riesenblöcken 

gesagt werden, welcbe auf und in den áussersten Endmoránen zu finden 

sind, wenngleich dérén ursprüngliche Fundstelle nicbt festgestellt werden 

kann. In dieser Hinsicht verdient besonders dér am Fusse dér Kohlbach- 

Stirnmoráne liegende, nabezu 70 Kbm. grosse und scharfkantige Granitblock 

erwabnt zu werden, docb kommen derartige, wenn aucb kleinere Blöcke in 

jedem Thai sebr zahlreich vor. 

C) Schliffflachen, Schrammen und Rundhöcker. 

Aucb diese Zeichen einer früberen Gletschertbatigkeit finden wir in 

dér Hohen Tátra. 

lm Weisswasser-Thal ragt aus dér hinter dér «Weissen Wand» fol- 

genden Seitenmoráne ein grosser Granitblock hervor, dessen untere Seite 

glattgescbliffen ist. Die abgerundeten Kalkrücken, die auf dér Nordost- 

seite des Weissen-See-Beckens Hegen, dürften ebenfalls dér einstigen 

Gletscherthátigkeit ibre Form verdankeu. 

lm Kohlbach-Thal sollen nacb Kolbenheyer in dér Umgebung dér 

! Partsch : die ületscher dér Vorzeit S. 13. 
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Fünf Seen Gletscherschliffe vorkommen,* ich selbst fand am unteren Ende 

dér Klemen Kohlbach auf dér höchsten Stufe des «Treppchens» einen sebr 

interessanten Fali. An letzterem Orte erhebt sich námlich vor einer aus- 

gedelmten Rasenfláche ein ungefahr 10 M. hóhér Danim aus anstehendem 

Gránit, dessen gégén die obere Thalsohle geneigte Seite glatt geschliffen 

ist. Auf dér Schlifffláche sind mit dér Richtung des Thales parallel verlau- 

fende Schrammen und Fnrchen zu erkennen. Die Böschung des Dammes 

bildet mit dér Horizontalen einen Winkel von 20 Grad. Dér Gletscher war 

alsó genöthigt, an dieser Stelle aufwárts zu steigen. An den Felsen dieses 

Dammes sieht mán Schliffe und Abrunduugen auch an jener Stelle, wo die 

Kleine Kohlbach denselben durchbricht. Weiter abwarts, bei dér über die 

Kohlbach führenden Brücke, am linken Ufer des Baches sind zwei beinahe 

horizontal liegende Granitfelsen zu sehen, die anstehend und auf ihrer 

Oberflache abgeschliffen zu sein scheinen. Aehnliches bemerkt mán jen- 

seits dér unterhalb des Treppchens über die Kleine Kohlbach führenden 

Brücke. Dér dórt anstehende Gránit ist stark abgeschliffen und ist es 

wahrsclieinlich, dass auch die aus anstehendem Gránit aufgebaute und 

stark vorspringende Thallehne ihre regelmassige Form und Rundung dér 

Gletscherthátigkeit verdankt. Schliesslich seinoch ein Granitblock erwahnt, 

den ich in dér Stirnmoráne dér Kohlbach am Königsweg zu sehen Gelegen- 

heit hatte und welcher auf seiner unteren Seite ganz glatt ist. 

Aus dem Felker Thal envalmt herei's Sonklar Schliíffláchen ** und 

in seine Fusstapfen sind auch and ere Forscher getreten; Partsch hált 

jedoch diese glatten Fláchen nichtals erwiesene Gletscherschliffe *** und ich 

theile in dieser Hinsicht seine Meinung. Dass in dér Granatenwand manche 

Bánke glatt sind, hat seinen Grund in den Lagerungs- und Sfructurver- 

háltnissen des Glimmerscliiefers. Ich habé blos am Fusse dér zweiten 

Kuppe dér Fláclit eine geschrammte Stelle gefunden, die durch einen 

Gletscher erzeugt worden sein düríte. 

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die vöm Lángén See östlich befind- 

lichen Rundhöcker durch Gletschereis ihre Form erhalten habén; ebenso 

dürften die abgerundeten Steilwánde des Mengsdorfer Thales, wie solclie 

am untern Ende des Hinzen-Plateaus und des Froschsee-Beckens vorkom¬ 

men, durch Gletscher behobelt worden sein. 

* Kolbenheyer : die Holie-Tátra VI. Anif. S. 19. 

** Souki.er: Reiaeskizzeu 133 S. 

Partsch: die Gletscher dér Yorzeit S. 1G. 
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DJ Die Configuration dér Tháler. 

Die meisten Tháler dér Hohen Tátra zeigen in Bezug auf áussere 

Gestaltung eine gewisse Uebereinstimmung, welche besonders in jenen 

deutlich zu erkennen ist, in denen Gletscherspuren zu finden sind. Als 

solch gemeinsames Merkmal können die am oberen Ende und oft auch 

an den Seiten dér Tháler ausgehöhlten rundlichen und von eteden Fels- 

wánden umgebenen Becken oder Késsél angesehen werden, welche oft einen 

oder mehrere Seen umschliessen (Eünf Seen, Frosch-See, Hinzen-Seen, 

Terianszkó-See, Botzdorfer See, Steinbach-See u. s. w.). Derartige Circus- 

tháler korámén auch in den Alpen, in den Pyrenáen, in Norwegen (Botner) 

vor und stehen entweder mit noch gegenwártig existirenden Gletschern in 

Verbindung, oder befinden sich an eolchen Orten, wo einst Gletscher thátig 

gewesen. In vormals gletscherbedeckten Gebieten finden wir solche auch 

in mehreren Mittelgebirgen Europas, sowie im Schwarzwald über einer 

Höhe von 750 M., im Böhmerwald über 930 M., im Riesengebirge über 

1030 M., im Altvater-Gebirge über 1200 M. In den Earpathen ist die 

unterste Grenze dieser Thalkessel 1500 M., welche Höhe dem Steigen dér 

Schneelinie von Oaten nach Westen entspricht. * ** 

Dieser auffallende Zusammenhang dér Circustháler mit den Glet¬ 

schern, noch mehr aber ihre von den durch Wasser erodirten Thálern 

abweichende Form, machen es wahrscheinlich, dass sie durch Gletscher- 

thátigkeit entstanden sind.*31' 

Ein zweiter gemeinsamer Zug dér Tátratháler, dér mit dem ersten 

einigermassen verwandt ist, sind die steilen Stufen im Verlaufe des Thales 

und die vor demselben befindlichen Becken, welche an ihrem unteren Ende 

von Trümmerwállen umgeben sind. Diese Becken sind oft ebenfalls von 

Seen ausgefüllt; an manchen Orten ist aber dér Danim bereits durch- 

brochen und das Seebecken trocken gelegt. Derartige entwásserte Becken 

finden wir im Felker Thal oberhalb des Blumengartens, im Mengsdorfer 

Thal am Fusse des Hinzenplateaus, im Kolilbachthal am Fusse des 

Treppchens u. s. w.; auch noch gegenwártig umschliesst einen See das 

Becken des Grünen Sees, des Felker Sees u.s.w. Die Entstehung dieser 

Becken ist auf Gletscher zurückzuíühren, die im Rückzug begriffen und 

schon stark abgeschmolzen waren. Wenn sich námlich ein solcher Gletscher 

von dér steilen Thalstufe herablásst, verlieren seine Eismassen den Zu¬ 

sammenhang ; und wenn auch dieselben, untén angelangt, sich wieder ver- 

* Partsch: die Gletscher dér Vorzeit S. 181. 

** Vergl. Partsch: die Gletscher dér Vorzeit 187—190 und Penck : die Ober- 

flache Norwegens. Ausland 1882 Jalirg. S. 193. 
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einigen, sind sie doch nicht mehr im Standé, eine grössere Kraft zu entfal- 

ten und dér Wirkung dér Wármestrahlen in grösserem Maasse zu wider- 

stehen. In einem weiteren Stádium desSchwindens hört das Herabströmen 

dér Eismassen gánzlich auf; dér Gletscher endigt auf dér Terrasse, und da 

das am Fusse derselben liegende Eis nicht weiter ersetzt wird, verschwin- 

det es bald gánzlich, eine Yertiefung zurücklassend, in dér sich dann 

Wasser ansammelt und einen See bildet. 

Ein gemeinsames Kennzeichen dér Tátra-Thaler besteht ferner darin, 

dass die Mündung dér Seitenthaler hoch über dér Sokk des Hauptthales 
liegt; so finden wir das beim Weissen-See-Becken im Weisswasser-Thal, 

bei dér Klemen Kohlbach im Kohlbach-Thal, bei dem Hinzen-Plateau und 

dem Froschsee Becken im Mengsdorfer Thal, bei den Neftzer- und Hlinszka 

Seitenthálern- im Ivoprova-Thal u. s. w. Diese Eigenschaft dér Nebentháler 

kann nicht durch íliessendes Wasser entstanden sein, und es dürften auch 

hier die Gletscher als Ursache angesehen werden.* 

Sehr interessant sind auch die Böschungsverhültnisse jener Tháler, in 

denen einstens Gletscher waren. Die Sohle dieser Tháler ist mit Schotter 

und Gerölle bedeckt und zeigt eine verháltnissmássig saníte Steigung nach 

den Seiten hin. Ueber dieser Aachen, trogförmigen Mulde erbeben sich 

dann plötzlich steile, oft beinahe senkrechte, kahle Wánde, welche bis zu 

einer gewissen Höhe reichen und dann in eine Böschung von mássiger 

Steigung übergehen. Figur 2 zeigt uns ein schematisches Bild solch eines 

Thalquerschnittes. 

Eine derartige Gestaltung dér Thalsohle und dér Lehnen ist zum 

grössten Theil dér Gletscherthátigkeit zuzuschreiben, welche sich hier 

áhnlicherweise geltend machte, wie bei dér Formirung von Circusthálern. 

Hier wie dórt spielte dér Frost eine Hauptrolle. Als eine sehr wichtige 

Eigenschaft dér Thalsohle kann auch nocli das grosse Gefalle erwáhnt 

werden, welclies bei jedem Durchbruch dér Stirnmoránen wahrnehmbar 

ist. Das tief eingeschnittene Bett ist überall mit riesigen Felsblöcken 

bedeckt, welche durch die anprallenden Wellen meistens abgerundet sind. 

Diese Blöcke sind die Beste dér durchbrochenen Moránen, wahrend das 

kleinere Matériái von dér Fluth i'ortgeschafft wurde. 

Beim Durchbruch grösserer Stirnmoránen ándert aber auch dér Bach 

gewöhnlich seinen Lauf. Das Weiss-Wasser griff die rechte Seite seiner 

letzten Stirnmoráne an, und vernichtete dieselbe beinahe gánzlich; die 

Kohlbach drángt sich ebenfalls gégén die rechte Lelme; das Felker-Wasser 

verlásst beim Eintritt in die Moráne seine S.-S.-O.-Kichtung und wendet 

sich anfangs nach Süden, etwas weiter abwárts nach S.-S.-W., und nach- 

dem es die Stirnmoráne verlassen hat, wieder gradaus nach Süden. Am 

* Penck : die OberÜáche Norwegens, Auslaud 1882 193 S. 
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untern Ende des Mengsdorfer Thales tinden wir, dass die Popper die Ricli- 

tung des Hauptthales nach links verlásst, dasselbe thut auch die Mlinica, 

wáhrend die Koprova sich wieder nach rechts wendet. 

Schliesslich ist noch jener gewölbte Hűeken zu erwáhnen, welcher 

in den meisten Thálern dér letzten Endmoráne vorliegt, und dieser als 

Grundlage dient. Derselbe besteiit ebenfalls aus Scbotter, wie mán sich ilm 

den tieí'en Betten des Backes leicht davon überzeugen kanu. Dér untere Tkeil 

dieser Schotteranháufung kanu als Grundmoráne angesehen werden, dér 

obere bingegen wurde beim Zurückweichen des Gletschers an dessen Ende 

abgelagert. Solche Moránen íinden wir im Weisswasser-Thale vor dér 

Weissen Wand, in derKohlbach, im Felker Thal u. s. w. Die weithin sicht- 

baren «weissen Wánde» unterhalb dér Stirnmorane des Felker Thales sind 

wahrscheinlich Aufschlüsse solcher Moránen. Die darin vorkommenden, 

meist abgerundeten Granitblöcke hat mán früher als Beweis dessen ange¬ 

sehen, dass diese Schottermassen durch liiessendes Wasser abgelagert 

worden seien, neuerer Zeit aber schliesst mán aus dér Form solcher Blöcke, 

dass dérén Transport unter dem Eis geschah. * 

Die einstigen Gletscher sind alsó noch weiter thalabwárts vorge- 

drungeu, als wo wir heute die letzten Stirnmoránen tinden ; ihre unterste 

Grenze hatte ich jedoch noch nicht Gelegenheit genauer festzustellen. 

Uebrigens sind auch noch andere Probleme in dieser Hinsicht zu lösen. So 

ist unter Andern die Erage dér Entstehung dér am Fusse dér Hohen Tátra 

sich hinziehenden Schotter-Lehne noch durchaus nicht geklárt. Viele 

meinen, indem sie sich auf die in Sand und Lelnn eingeschlossenen abge¬ 

rundeten Granitblöcke bérűién, dass diese ott mehrere hundert Meter 

máchtigen Massen durch fliessendes Wasser abgelagert worden seien. Wenn 

wir jedoch in Betracht ziehen, dass auf dér Oberíláche dér Lehne zahl- 

reiche scharfkantige und meist riesig grosse Felsblöcke ruhen, welche an 

manchen Orten ganze Haufen bilden, und dass unter den Triimmern und 

Blöcken, die in Sand oder Lekm eingebettet sind, sich Exemplare von 

solchen Dimensionen betinden, dass allé Wassermassen dér ganzen Lehne 

zusammengenommen nicht im Standé wáren, dieselben auch nur von ihrer 

Stelle zu rühren, und wenn wir schliesslich bedenken, dass das gegenwártig 

thátige tliessende Wasser die vorhandenen Massen nicht nur nicht ver- 

mekrt, sondern sich blos ein Bett in denselben erodirt: entstehen mit 

Reclit Zweifel in uns bezüglich dér Richtigkeit dieser Ansicht. Und jemehr 

die Unmöglichkeit des Wassertransportes erwiesen ist, umsomehr tritt jene 

andere Ansicht in den Vordergrund, die das Eis fúr das geeignete Trans- 

portmittel hált. In diesem letzteren Falle müssen wir jedoch annehmen, 

dass die ganze Oberíláche dér Tátra einst von Eis bedeckt war, welches 

* Penck : die Vergletscherung dér Alpen S. 33—43. 
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sich tief in das Popper-Thal lierabliess, Schotter und Gerölle mit sicli íüh- 

rend, aus welchem sich dann die ganze Lehne aufbaute. Die abgerundeten 

Stíicke wanderten an dér Soble, die scharfkantigen auf dem Rücken des 

Gletschers. 

Die Ansicht, dass die am Fusse dér Tátra sich binziebende Schotter- 

Lebne ein Werk dér Gletscber sei, scbeint bei oberfláchlicher Betracbtung 

etwas gewagt zu sein; docb wenn wir berücksichtigen, dass nacb den neue- 

sten Forschungen die Gletscber dér Aljien nordwárts bis München, ja so- 

gar noch weiterbin reicbten, dass die Gletscber Skandinaviens das ganze 

Tiefland Norddeutschlands bedeckt hatten, und siidwárts bis an die Mittel- 

gebirge Deutscblands und bis in die Gegend von Krakau vorgedrungen 

waren, wáhrend sie ostwárts das Innere Russlands erreicbten: * werden 

wir nicbt zögern, obiger Ansicht beizupflichten. Damit ist jedoch nur die 

Möglicbkeit oder böcbstens Wabrscbeinlicbkeit einer allgemeinern Verglet- 

scherung dér Hőben Tátra erwiesen, und spáteren Forschungen bleibt es 

vorbebalten, diese Auffassung mit Thatsachen und Daten zu stützen, oder 

vielleicht — aucb umzustossen. Und wenn es gelingen wiirde, die Richtig- 

keit dieser Ansicht nachzuweisen, dann entsteht wieder eine neue Frage, 

námlich, ob diese allgemeinere Yerbreitung dér Gletscher eine Ersclieinuug 

derselben Periode war, in welcber die früber bescbriebenen Gletscber exi- 

stirten, oder ob sie vielleicht in einer andern und zwar frühern Periode 

stattgefunden hat. 

Essindalso nocbmancbe schwierige Fragen zu lösen. Was bisber mit 

grosser Műbe und mit nicht geringeren Kosten erreicbt wurde, ist nur dér 

Anfang, dér Ausgangspunkt und wie ich boffen will, aucb einigermassen 

eine Grundlage dér grossen Arbeit. 

Leutschau im December 1884. 

* Penck : die Glacialzeit. Encyklopaedie dér Natúrwissenscliaften B. 1, Heft 4 

S. 528. 
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GEOLOGTSOHE NOTIZEN AUS CENTI! AE-BORNEO. 

EIN AUSFLUfl AUF BEN BÉRC PARiRAWEN. 

Von Bandjermassin aus, den machtigen Baritostrom flussaufwarts 

fahrend, gewahrt maii erst in dér Náhe von Montallat (circa 1°S. vöm 

Aequator) die ersteu Bodenerhebungen, welche sich gén Norden stetig ent- 

wickelnd, hölier werden und nun das tertiáre Hügelland zusammensetzen. 

* Einem aus Pankal-Pinang auf derlnsel Banka an Herrn Jaeob Matyasovszky 

gerichteten Seliröiben vöm 24. April 1884 welches elén vorliegenden Aufsatz begleitete, 

entnehmen wir mit Zustimmung des Adressaten folgende Notiz iiber die Zinnseifen 

auf Banka.«Es sind hier wohl gégén liundert Zinnwáschen, über welche die 

techniscke Oberleitung Bergingenieure fiihren, wáhrend die gescháftliehen Angelegen- 

lieiten durcb Administratoren besorgt werden ; die Zahl dér Arbeiter beláuft sich auf 

ca. 4000. Friiher in dér guten altén Zeit war sowohl die Zahl dér Wáschen, als aucli 

die dér Arbeiter eine viel bedeutendere, da die Zinnseifen viel ergiebiger waren und 

dérén Gewinnung weniger Zeit und Kosten beanspruchte, da mán meist die reiclien 

Bergseifen abbeutete, wáhrend mán gegenwártig auf den Abbau dér Thalseifen ange- 

wiesen ist; die noch tibergebliebenen Bergseifen lohnen nicht mehr die Miihe des 

Abbaues. 

Die Zahl dér chinesischen Arbeiter nirnmt von Jahr zu Jahr ab; wovon die 

Haupt-Ursaclie wohl in dem Umstande zu suchen ist, dass dér sich auf drei Jahre 

verdingende Arbeiter sowohl die Her- als auch die Bückreise nach China selbst 

zahlen muss. Dér Mann tritt daher seinen Dienst mit einer Schuld von über fünfzig 

Gulden an, die er kaum im ersten Jahre abarbeitet, wáhrend er im dritten Jahre 

wieder darauf bedacht sein muss, sich eine gleiche Summe für die Bückreise zurück- 

zulegen. 

Mit den inneren Angelegenheiten dér Wáschen hat die Begierung nichts zu 

thun. Jede Wásche bildet für sich einen Véréin, dessen Theilnehrner gemeinschaft- 

lich den Gewinn oder den Verlust t.ragen. Von dér Begierung erhalten sie jedoeh 

Vorschüsse an Lebensmitteln und Geráthschaften, worüber stets mit Ende des 

Jahres Abrechnung gepflogen wird. Die Begierung dagegen iibernimmt von den 

Gesellschaften jedes erzeugte Pikol Zinn (= 62 Kgr.) mit 13 fl. 50 kr. 

Ausser den Theilhabern befindet sich bei jeder Gesellschaft eine gewisse 

Anzahl von Taglöhnern (ebenfalls f'hinesen), welche für den festen Lohn von 

120—150 Ü. jáhrlich im Dienste derselben stehen. Geráth dér Véréin in Schulden, so 

/ahlt derselbe den Taglöhnern statt des bedungenen Lolmes blos einen gewissen 

Percentsatz; dass es aber dabei an tumultuösen Scenen nicht fehlt, lásst sich 

leielit errathen. 

Die Begierung liilft nur Arbeiter hefern und nirnmt das fertige Zinn in 

Empfang, das Uebrige ist Sache dér Chinesen, was sie unter sich selbst ausmachen. 

Das beste Leben habén die Administratoren, die ausser ihrem Gehalte noch ein 

gewisses Percent nach dem gelieferten Zinn beziehen und sich auf diese Weise nicht 

selten auf jáhrlich 8—12,000 Ü. zu stehen koromén.# 



GKOLOGISCHE NOT1ZEN AUS CENTRAL-BORNEO. 77 

Oberhalb des Ortes Limu ragt mitten aus diesem hügeligen Terrain 

ein wohl gégén tausend Fuss holier Bergrücken empor, in NO-licher Rich- 

tung hinstreichend. Es ist dies dér Berg Pararawen, die am südlichsten 

auftretende höhere Gebirgsmassé im centralen Borneo, welche wohl als 

ein Ausláufer des Gebirgsgerüstes dieser Insel anzusehen ist. 

Auch von Teweh aus (0,30° S.) ist er mit seinen zwei Gipfeln 

prachtig wahrzunehmen, deutlich aus dér umgebenden Hügelmassen her- 

vorragend. 

Es war nun von Interessé zu ermitteln, oh dieser Bergrücken als 

zum Gebirgslande záhlend, ebenfalls wie letzteres, so weit dies bis jetzt 

bekannt, aus altén Eruptivgesteinen oder krystallinischen Schiefern aufge- 

baut sei, worauf schon a priori mit einigem Rechte geschlossen werden 

konnte; ferner war es mein Wunsch, vöm Gipfel dieser höchsten Erlie- 

bung mich über das geotektonische Yerhalten des umliegenden Hügellan- 

des möglichst zu orientiren, gewissermassen eine «geologische Rundschau» 

zu haltén, und endlich schon einmal das Centralgebirge von Borneo zu 

erblicken, welches den Aussagen dér Eingeborenen zu Folge vöm erwahn- 

ten Gipfel selír deutlich wahrnehmbar sei. 

Diese Aufgaben möglichst zu lösen, war mein Vorhaben, als ich 

beschloss den Gipfel zu besteigen. 

Nachdem dafür gesorgt war, dass sowohl ein Pfad bis zum Gipfel 

des Berges gebahnt, als auch letzterer theilweise abgeholzt werde, um eine 

möglichst freie Aussicht zu geniessen, machte ich mich in Begleitung eini- 

ger Freunde auf den Weg, den vor uns blos ein einziger Európáéi’, Dr- 

Schwaner in den vierziger Jahren gethan hatte. 

Dér erste Theil des Weges wurde in einem inlándischen Kahne 

zurückgelegt, etwa bis zűr halben Entfernung zwischen Teweb und Limu; 

dann ging es zu Fuss weiter. Anfangs bewegten wir uns in einem 

leichtwelligen Terrain, welche állmaidig höher wurde, wáhrend dér letzte 

Anstieg des eigentlichen Bergrückens sich durch eine grosse Steilheit aus- 

zeichnete. Nach einem Marsche von circa 1 Va Stunden hatten wir den 

Gipfel erreicht. 

Blos an zwei Stellen faud sich anstehendes Gestein, doch in solcli 

einem verwittertem Zustande, dass es unmöglich erschien seine Natúr zu 

erkennen. 

Auf dem Berggipfel oben wartete unser eine grosse Enttáuschung. 

Wohl war eine Partié blosgelegt und auch eine Bank errichtet, um sich 

nach dem Marsche ausruh’n zu können, doch umringten uns von allén 

Seiten die máchtigen Baumriesen, behangen mit den herrliclisten Schling- 

pflanzen, die wohl an und fúr sich einen schönen Anblick darboten, uns 

jedoch jegliche Aussicht verwehrten. Blos hie und da erblickte mán durch 

die máchtigen Laubkronen liindurch die eine’ oder die andere dér benach- 
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barién Hügelketten. Von einem Ueberblicke war absolut keine Rede, und 

noch weniger davon, einen Ausblick auf das Centralgebirge Borneo’s zu 

gewinnen. Wir waren die doppelt Betrogenen ; die Eingeborenen hatten die 

Kuppé nicht genügend abgeholzt, wahrscheinlich in dér Meinung, dass wir 

uns doch nicht die Mühe nehmen würden den Berg zu besteigen, oder uns 

daselbst mit einer Ruhebank begnügen werden; ferner stellte sich die 

Unwahrheit ihrer Erzáhlung, weit gégén Norden bin eine Aussicht genies- 

sen zu komién, heraus, welche sie wahrscheinlich zu dem Zwecke erfunden 

hatten, um sich auf eiue wohlfeile Weise bei uns einzuschmeicheln. 

Doch blieb dér Austiug nicht ganz oline Beobachtung. Von einem 

Cfipfel zum anderen wandelnd, zeigte sich, dass dér ohnehin sclnnaleBerg- 
rücken gégén NW. fást senkrecht abfiel. Mán scheint es hier mit einer 

Bruchlinie zu thun zu habén. 

Da alles Gestein, ivelches ich am Bergriicken sammeln konnte, zu 

verwittert war, um weiter nntersucht werden zu können, und da die Zeit 

driingte, den Rückweg anzutreten, so nahm ich einigen Eingehorenen das 

Versprechen ah, spater Löcher zu graben und mir daraus Gesteinsproben 

aus möglichst grosser Tiefe zu iibermitteln ; ebenso verfehlte eine Beloh. 

nung in Geld ihre Wirkung nicht, niimlich einen Theil dér Baume am 

Gipfel zu fallen, um bei einem eventuell zu veranstaltenden zweiten Aus- 

duge eine freie Aussicht geniessen zu können. Beides wurde gethan. 

Von Teweh aus konnte mán einige Zeit spater deutlich den gelichte- 

ten Gipfel walirnehmen, und ferner erhielt ich auch Gesteinsproben in 

grosser Menge. — Zu einem zweiten Besuche dieser interessanten Lokali- 

tat kam es jedoch leider nicht, und so musste ich mich lediglich auf die 

ITntersuchung des Gesteines des Berges Pararawen beschránken. 

Die mir zu Gebote stehenden Gesteinsproben lassen in structureller 

Beziehung zwei Abarten erkennen : eine mittelkörnige, etwas porphyrartig 

durch Eeldspath-Krystalle und eine feinkörnige. Obwohl die Gesteine 

aus einer mehr als Meter grossen Tiefe stammen sollen, sind sie doch 

schon stark verwittert. — Das mittelkörnige Gestein besteht aus zahlreichen 

Quarzkörnchen mit dazwischen liegenden Feldsjiathen und einem augen- 

scheinlich in Eisenoxydhydrat veranderten Minerale, dessen Krystallfor- 

men nur spurenweise erhalten sind: Hornhlende oder Glimmer, vielleicht 

auch beide. Von dem Gesteine selbst konnte seiner Bröcklichkeit halber 

kein Dünnschliff gemacht werden. Das feinkörnige Gestein ist etwas 

frischer. Makroskopisch unterscheidet mán Quarzkörnchen, matté weiss- 

liche Theilchen (Feldspath?), ferner Hohlrüume eines früheren Minerals 

und zerstreut kleine schwárzliche, starkgliinzende Krystallflachen eines 

nicht naher zu bestimmenden Minerales. — Von letzterem Gesteine wur- 
den einige Dünnschliffe angefertigt. 

I nter dem Mikroskope zeigt sich ein krystallinisch-körniges Gemenge 
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von Quarz, Feldspath, Glimmer und Magneteisenerz; von einer etwaigen 

Grundmasse ist nichts zu sehen. — Raumlich am meisten verbreitet 

erscheint dér Quarz; in Form von Krystallkörnern entwickelt, mehr weni- 

ger hell, enthált er stellenweise eine ungeheure Menge von Flíissigkeits- 

einschlüssen mit oft beweglicher Libelle. Stets bilden die Quarzkörner ein- 

heitliche Individuen. — Dér Feldspath ebenfalls in Krystallkörnern auf- 

tretend, ist schon so stark verwittert, dass mán nicht zu unterscheiden 

vermag, ob ein orthotomer, oder klinotomer oder beide Arten Feldspáthe 

vorliegen; er ist zu Kaolin umwandelt. Als Einsclilüsse enthalten beide 

Mineralien Glimmerscbiippehen und zerstreut Eisenocker. 

Dér am meisten zersetzte Glimmer scheint ursprünglich ein selír 

eisenreicher Magnesiaglimmer gewesen zu sein. Von dér ursprünglichen 

Krystallform sind nur Spuren vorhanden und blos an einer Stelle konnte 

ich eine Partié eines noch weniger zersetzten Glimmers auffinden. Durch 

Auslaugung dér Metallbasen ist dér Glimmer gebleicht, von messinggelber 

Farbe oder braunrothe Schüppchen bildend, die theils in Gruppén, theils 

zerstreut umherliegen. Audi zwischen Quarz- und Feldspathkörneru sind 

sie kranzförmig eingeschaltet. Eisenocker ist ebenfalls vielfach umherge- 

lagert. Ferner trifft mán noch zahlreiche undurchsichtige Partién im 

ganzen Gesteine zerstreut an, die blos an ihrer ausseren Umrandung röth- 

liche Schüppchen oder röthlich staubförmige Massen erkennen lassen. Bei 

auffallendem Lichte erscheinen die Massen röthlich gefárbt, in dérén Mitte 

stellenweise blaulichgraue, stark glánzende Partién von unregelmassigen 

Umrissen' auftreten. 

Mán scheint es liier mit Zersetzungsproducten von Magneteisen und 

Glimmer zu tinin zu habén, welche Zersetzungsproducte in grossen Massen 

abgelagert, die Undurchsichtigkeit bewirken. 

Das Magneteisenerz — Eisenglanz oder Eisenglimmer ist auch nicht 

ausgeschlossen — scheint durch Oxydation und Wasseraufnahme in Braun- 

eisenerz umgewandelt zu sein, wahrend dér eisenreiche Glimmer zum Theil 

ebenfalls Eisenoxydhydrat lieferte. 

Dafür spricht, dass diese dunklen Partién sich schwach magnetisch 

erweisen; und ferner, dass beim Behandeln des Dünnschliffes mit ver- 

dünntcr Salzsaure diese deutlicher hervortreten, und Massen von dichtem 

Brauneisenerz und dazwischen tiefer liegend letzteres von nierenförmiger 

Structur erkennen lassen. 

Ob Hornblende ursprünglich sich vorfand, ist nicht mehr zu ent- 

scheiden. 

Wenn ich das Gestein zu den Gránitén ziihle, so ist diese Bestim- 

mung nur als eine vorlaufige anzusehen, da Untersuchungen mit einem 

frischeren Matériáié alléin die definitive Stellung in dér Gesteinsreihe 

anweisen können. Ebenso bleibt noch unentscliieden das gegenseitige 
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Verlialtniss zwischen dem fein- und mittelkörnigen Gesteine, ob ersteres 

vielleicht als Gangmasse aufzufassen wáre; und ebenso bleibt es nocli 

ferneren Untersuchungen überlassen nachzuweisen, ob nicht vielleicht auch 

krystallinische Sehiefer an dér Zusammensetzung des Pararawen Theil 

nehmen, wofür ein an einer Stelle aufgefundenes, etwas schiefriges, doch 

ganzlich verwittertes Gestein sprechen wiirde. 

Teweh in Borneo. 

Dr. Theodor Posewitz. 
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Dr. Szabó József-íőL 

Mindenütt hódolnak azon szokásnak, hogy az elnöki évi beszédben, 

míg egyrészt ecsetelik a társulat működését, kiterjeszkednek a földtan 

egyebütt mutatkozó haladásaira és megemlékeznek e világtudomány olyan 

bajnokairól, kiket üdvös müködésök teréről a halál ragadott el. 

Én ezen utóbbi szomorú kötelességet két oly tudósra nézve érzem 

magam indíttatva teljesíteni, kikkel szerencsém volt személyes összekötte¬ 

tésben lenni s kiknek tevékenysége és a körülmények arányában növekedni 

tudó hatása nemcsak sok tanulságost, de buzdítót és követésre méltót tar¬ 

talmaz. E két nagy vesztesége tudományunknak az imént letűnt évben 

Quintino Sella és Ferdinand von Hochstetter. 

Quintino Sella-1'óI, Olaszország nagy fiáról azt lehet mondani, hogy 

ő a sorsnak különös kegyeltje volt, benne pazaron találkoztak a szellemi s 

anyagi képesség és mindennek hatásos érvényesítése a legüdvösebb össz¬ 

hangzásban volt együtt. 

Piemont Mosso helységében született vagyonos szülőktől 1827. julius 

17. Már a kisebb iskolákban feltűnt szellemi fölénye, de különösen ismere¬ 

tessé vált már 11 éves korában az által, hogy Dante költeményeiből sokat 

tudott szavalni s bámulatosan commentálni. Igazi olasz inspirátióit úgy 

tartják, hogy itt merítette. Párisban, mint az Ecole des Mines növendéke, 

különösen megnyerte Sénarmont, a jeles mineralog jó indúlatát s ez őt nem 

sokára legkedvesebb barátai közé számította. 1848-ban közölte első érteke¬ 

zését a Pyrargyrit Quarcz Calcit kristály alakjáról, majd reá azon törvény¬ 

ről, mely a kristályalakok összefüggéséből vonható le. Ügyes mathemati- 
Földtani Közlöny. XY. köt. 1885. 
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kus léven, e kérdéseket könnyűséggel, de mélységgel párosulva, tudta 

kezelni. Kiváló előszeretettel foglalkozott az ikerkristályokkal, meg lévén 

győződve, hogy ezek ismerete a testek molekulái1 alkotása rejtélyének 

megfejtéséhez hathatósan van hivatva hozzájárulni. 

Ezen munkái alapján Turinban a mérnök iskolában az ásvány- és 

földtan tanárává nevezték ki, a hol egy kristallografiai elemi tankönyvet 

adott ki, melyben a szabatosság mellett az elegantiát dicsérték. 

Olaszországra nézve az oly fontos 18G0. más fordulatot is adott Sella 

tevekenysógenek. Országos képviselővé választatván, ezentúl két ember gya¬ 

nánt szerepelt: mint államférfi és mint tudós. Egy évre reá a közoktatási 

ministeriumban államtitkár s röviden utána pénzügyminiszter lett. 

Tudományos barátjai látván, hogy a politikába annyira bele mélyed, 

már-már attól tartottak, hogy a tudományra nézve elveszett, de szerencsére 

csalódtak, mert 186:2-ben ismét fellépett egy az Ammóniák némely szárma¬ 

zékait tárgyazó kristallografiai munkával s e mellett bőven tapasztalták, 

hogy a tudományos törekvéseket magas állásában hathatósan pártolta s 

előmozdította. 

Ugyanazon évben Monté-Viso-ra tett kirándúlást három bátor társával 

s arról felette érdekes leírást közölt. Czélja volt az olasz fiatalságot a hegy¬ 

mászásra buzdítani, olasz alp-klubbot alakítani, mi meg is történt. A klub 

szépén fejlődött és valóban gyönyörű munkákat ad ki, melyekben a geográfiái, 

geológiai, ethnografiai és archeológiái ismeretek terjesztése és megszilár¬ 

dítása mellett sok egyeb hasznos melléktárgy, u. m. a hegyek befásításának, 

a vadászat szabályozásának, az irrigátiónak stb. kérdése is hasznosan van 

bele foglalva. 

Későbbén mint geologot látjuk működni Sardiniában, melynek bányá¬ 

szati viszonyairól valóban mintaszerű munkát tett közé. 

Itt is, valamint minden művében, kitűnt, hogy az ő tudományszere- 

tetében hazája szeretete tükröződik vissza, ezt akarta a tudomány általá¬ 

nosabb mivelese által a tökély magasabb színere emelve látni. 

Felette sokat tett, hogy Olaszországban az állam jó térképek készíté¬ 

séről gondoskodjék, valamint hogy egy országos geológiai társaság jöjjön 

létre. Éppen igy törekedett arra, hogy a sok elszórt tartományi tudós társa¬ 

ságok mellett egy országos is legyen, ezzé tette Rómában az Accademia dei 

Lincei-t, melynek mindvégig elnöke és fénye volt. 

Nekem Párisban volt Szerencsem vele találkozni a nemzetközi geológiai 

congressus első megalakuló ülésén (1878.) és ott gyakran voltam vele 

együtt azon zártabb tudós körökben, melyeknek kedelyes rendezését, úgy 

mint Páris tudósai, a világ semmi más tudomány-centrumában nem értik, 

Olaszországból ezután megküldötte értekezéseit s leveleivel is megtisztelt. 

Még inkább láttam kimagaslani szereplésében honában J 881 -ben a geoló¬ 

giai nemzetközi congressus második ülésén, melynek tiszteleti elnöke volt 
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s ha valami nehez tárgyon kellett átsiklani, Sella volt felkérve a tényleges 

elnökségre. Az ő rokonszenves alakja, elegáns, nyugodt és velős szónok¬ 

lata, melynek ereje nem a rábeszélésben, hanem a higgadt meggyőzésben 

állott, a nehézséget mindig el tudta hárítani. 

Ez alkalommal alapították meg az olaszországi geológiai társaságot 

is, melynél kedves kötelességünknek ismertük nehányan a külföldiek közűi 

is tagul íratni be magunkat. 

Erős alkotású ember volt és így betegeskedésének híre nem tetszett 

aggasztónak, de annyival sujtóbb volt, hogy 1884. márczius 14-én meghalt. 

A tudós világon kivűl Olaszország érezte e csapást legjobban, hol vesz¬ 

teséget a király és a nép kesergi. 

Halála napját követőleg márczius 15-én, az olasz képviselőtestület 

külön gyász-ülést tartott, méltatva erdemeit, mint Olaszország egyik legna¬ 

gyobb fiáét, ki azonkívül hogy mint politikus a legmélyebb belátást tanú¬ 

sította, Olaszország igen zilált pénzügyét rendezte s az ország hitelét helyre¬ 

állította. Ő volt az, ki Viktor Emmanuel-nek, mint a korona tanácsosa, 

1870-ben Eómára nézve a híres centurio szavait ismételve hangoztatta: 

«Hic manebinus optime.» 
A képviselőház elnökének szép beszédén kívül miniszterutódai közül 

három és 18 képviselő talált tárgyat érdemeinek felemlítésére.* 

Országos emlék felállítása lett elhatározva. 

Az olasz geológiai társaság részéről egy bronzkoszorút csináltatunk, 

mely halála évnapján fog sírjára tétetni. 

Sella egyike volta «Société mineralogique de Francéi) ü tiszteletbeli 

tagjának Parisban, halála után ezen megüresedett díszes helyre a nevezett 

társaság engem választott meg s így mint szerény utódja ezen kiváló kör¬ 

ben, kettős kötelességnek éreztem az elhunytról e helyett megemlékeznem, 

ha még azon körülmény is nem járúina hozzá, hogy az olasz Szt. Móricz 

és Lázár lovagrend jelét szintén Sella által eszközlött olasz királyi kitün¬ 

tetés emléke gyanánt őrzöm. 

Bécsben szintén az imént múlt évben ragadta el a halál az ottani 

természettudósok egyik leghíresebbjét Fekdinand v. HocHSTETTER-t férfi 

korának javában, egy nagy feladat megoldásának közepette, melyet sok 

tanulmány után jól átgondolt terv szerint tűzött ki czélul magának, ez az 

uj múzeumok berendezése. 

Budapestet is ezen tanúlmányok érdekében látogatta meg néhány 

évvel ezelőtt, s míg azelőtt Magyarország iránt melegebb érdeklődést nem 

* Atti parlaioentari. Camera dei Deputati. Legislatura XV. Tornata di Sabate 

15 mario 1884. «Commemorazione funebre dél deputato Sella. » 
6* 
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mutatott, ezen tartózkodása alatt és után rokonszenves érzelmeinek kife¬ 

jezést többször adott. 

Hochstetter bevándorlóit nemet volt. Würtemberg Essling városká¬ 

jában született 1829. april 30-ikán, hol atyja lelkész és tanító volt, későbben 

azonban Brünnbe költözött át. Eleinte papnak volt szentelve, de nagyobb 

hajlamot érezett a természettudományok iránt s különösen Tübingában 

Quenstedt alatt képezte magát határozottabb irányban az ásvány- és 

földtan körében. 

1852-ben jött Becsbe, hol Haidinger benne képes embert ismer¬ 

vén fel, résztvevősre buzdította a geológiai intézet munkálkodásában. 

Hochstetter az ajánlatot örömmel elfogadta s ez időtől fogva bécsi lakos 

és osztrák polgár lett. 

Munkálkodását Csehország geológiai tanulmányozásának szentelte s 

azon időből maradt fenn egy sok kiadást ért s nagyon elterjedt munkája 

«Karlsbad, seint geognostischen Verháltnisse und seine Quellén.» 

Fontosabb epochája életének a Novara-expeditió volt 1857—1859, 

melyben mint geolog vett részt és daczára a rövid tartózkodásnak, oly sok 

és érdekes anyagot gyűjtött, hogy az expeditió geológiai részének leírása az 

ő palaeontologiai adataival maradandó becsű irodalmi terméknek mondható. 

Legkiválóbb emléket ezen útból azonban uj-zelandi tartózkodása 

alkalmával emelt magának. Az uj-zelandi kormány meghívása folytán 

1859-ben elvált a Novará-tól és 9 hónapot töltött a szigeten, melyről igen 

becses munkát írt, mely német és angol nyelven látott napvilágot. 

Visszatérvén Bécsbe 1860-ban a polytechnikumhoz az ásvány- és 

geológia tanárának neveztetett ki, hol 1874-ig működött, mely idő alatt jó 

tankönyveket írt, melyek közűi egyik «Leitfádén dér Mineralogie und 

Geologie» 1876. óta már az ötödik kiadást érte. 

Tanári működése alatt Törökországba is tett geológiai kirándulást 

1869. avasúti munkálatok keresztülvitele alkalmával s munkáját ki is adta 

«I)ie geolog. Verhalt. des östl. Theiles dér europaischen Türkei», 2 térképpel. 

Egy másik útja volt 1872-ben Toula tanár társaságában szintén 

technikai alkalomból Szibériába. Úgy erről, mint sok más egyéb tárgyakról 

értekezései leginkább a bécsi geológiai társaság közleményeiben találhatók 

s ezek között van vagy négy, mely Magyarországra vonatkozik, nevezetesen 

«Über dle Schi&ferbrüche von Mari-adud in Ungarn» (1866), «Über dev 

Kohlén- und Eisenwerkscomplex von Anina-Steyerdorf» (1867) és «Beste 

von Ursus spelacus in dér Igriczer Höhle im Biharer Comitat» (1875) és 

végre egy a barna szén viszonyairól Edelény táján. 

Nemcsak mint geolog, de mint világutazó a geográfiával előszerettel 

foglalkozott és Bécsben a geográfiái társaság emelésére mint annak elnöke 

(1867—1882) felette sokat tett. 

Egy további fontos epizód Hochstetter életében 1872 volt, midőn 
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Rudolf trónörökös mellé mint a természettudományok tanára kapott meg¬ 

hívást. Ebből könnyen fejlődött, liogy 1876-ban a cs. k. természetiek udvari 

múzeumaihoz intendánsnak nevezték ki. Az ő feladata volt egységes vezetés 

alá hozni a zoológiái, botanikai és mineralogiai gyűjteményeket és azok 

számára az új épületben a berendezés tervét elkészíteni. Hochstetter ezen 

már régtől fogva letezett három osztályhoz negyediket is csatolt egy anthro- 

pologiai-ethnografiait, melyhez az anyagot nagyrészt ő hozta egybe. 

Ezen erős alkotásit ember az utolsó éveiben azonban folyvást bete¬ 

geskedett, míg vegre munkás és nagy körökben hasznos és jeles működé¬ 

sének a halál 1884. július 18-án véget vetett. 

A Magyarhoni Földtani-Társulat ez idei tevékenysége a felolvasandó 

titkári jelentésben van ecsetelve; a Magyarhoni Földtani Intézet nagybecsű 

kiadványait pedig a társulati tagoknak, mondhatom, van szerencséjük aján¬ 

dékkép kapni; meg kell azonban örömmel jegyeznem, hogy a tevékenységet 

a magyar geológia terén egyebütt is találjuk és itt elég legyen megemlíteni, 

hogy a k. m. Természettudományi Társulat Inkey Béla volt titkárunk 

pályamunkáját Semsey Andor tiszteleti és választmányi tagunk költségén 

már nyomatja, melynek tárgya Nayyág geológiai és bánigamivelési monográ¬ 

fiája ; Erdélyben Dr. Koch Antal egyetemi tanár működését Kolozsvár 

vidéké környékén, úgy geológiai mint jialaeontologiai tekintetben. A m, tud. 

Akadémia kiadványaiban is találkozunk közleményekkel az ásvány- és a 

földtan köréből. 

Az elnöki beszed keretébe valónak tartom azonban emlékezetbe hozni 

az általunk mívelt tndomány oly mozzanatait is, melyek másutt láttak 

napvilágot, de a melyekből a világosság többé-kevésbbé az egész tudomány 

épületre is áramlik. 

Ha a világirodalom azon részében akarunk böngészni, melyből föld¬ 

gömbünk ismeretére határozottan a legtöbb tanulságot meríthetjük, úgy 

bátran állíthatom, hogy az az angol, mert ebben találunk a világ minden 

sarkából tanúlmányokat összehordva. 

En régóta ezen nép szakirodaimához érzem magam csatolva, de 

most még inkább vagyok oda fűződve, mert azon kitüntetés, hogy például 

az angol «Geological Society» levelezője voltam, a Londonban 1884. február¬ 

ban tartott közgyűlésen magasabb polczra hágott az által, hogy kültagnak 

lettem megválasztva, mit ezen legrégibb geológiai társaság közel 80 éves 

gyakorlat után maiglan is latin diplomával juttatott tudomásomra. 

Az általam legérdekesebbnek tartott néhány geológiai értekezés vagy 

könyv között most szabadjon báromra szorítkozni. 

Ezek elseje egy angol barátunknak, Judd tanár úrnak, a londoni 

geológiai társulat 1884. februári ülésén tartott értekezése ezen czím alatt 

«On the Natúré and Eelations oftheJurassic Deposits wliichunderlie London», 
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melyről a discussió folyamában Etheridge megjegyezte, hogy kevés érte¬ 

kezés olvastatott a társulat ülésén, mely fontosságra nézve ezzel veteked¬ 

hetnék. Fő érdeme, hogy tisztába hozta azon kétségeket, melyek a nagy 

számú artézi kutak daczára fenmaradtak a rétegek sorára és természetére 

nézve London alatt. 

Alkalmat szolgáltatott egy artézi kút, melyet Richmond víz ellátása 

czéljából a víztársaság fúratott a Tliemse jobb partján s a melylyel, minthogy 

vizet nem kaptak, folyvást nagyobb és nagyobb mélységre mentek, míg 

végre a hasonló artézi kutak között ott a legmélyebb lett (1884. októberben 

1400 láb), de azért még most is csak kevés vizet szolgáltat, mely azonban 

langyos (75V2° Fahr. = 24° C.). A fúrást folytatják. 

Judd tanár úr lakásához ezen kút nem messze esvén, a tudomány 

érdekében nem sajnált semmi fáradságot adatokat gyűjteni s ezek három 

irányban vezettek kitűnő eredményre 

a) a (ipaleozoi tengely" helyzete és természete, valamint annak viszo¬ 

nyát illetőleg a fedő rétegekhez, 

b) London vízellátása kérdésének földerítésében mélyebb rétegekből 

mint a kréta a főváros kiilönböző pontjain, 

c) a lehetőségre kőszenet találni London alatt gyakorlatos mélységben 

és az innét nyerhető kőszén minőségére nézve. 

a) Az elsőre nézve röviden elég legyen annyit bocsátani előre, hogy 

a franczia és belga geologok gyakorlatilag bemutatták, hogy egy paleozoi 

gerincz húzódik a kréta alatt s annak nyugati része Anglia felé tart, míg 

a keletin tenvleg kőszénbányák vannak növelésben a kontinens szomszédos 

részein. Anglia DK részére nézve még 1855-ben emelt szót Godwin Austin* 

s értekezett a paleozoi meg a mesozoi képződmények lehetséges viszonyáról; 

ennek következtében Kentish Town határában történt egy fúrás tudományos 

szempontból s az a geologok állítását egészen igazolta. Azóta nagy szám¬ 

mal létesültek mély fúrások s a paleozoi kőzetek különböző tagjai nem 

egyszer lettek feltárva a mesozoi rétegek alatt. 

Mindezen fúrásoknál azonban találtak a mélységben oly képződmé¬ 

nyekét, melyek iránt eligazodni mindeddig nem bírtak. Ezek bizonyos 

tarka kőzetek (Homokkő, Márga stb.), melyek Anglia geológiájában annyi¬ 

szor eldönthetienné teszik a kérdést váljon «Ne\v Red Sandstone», vagy 

»Old Red Sandstone». Ezen rétegek a Richmondi kutnál is megvannak 

legalúl s abban fúrnak most is még. Ezen rétegek elnevezésére Judd egy új 

nevet hozott be az ango1 geológiai nomenclaturába upoikilitic Strata», mi 

azután lehet Triász vagy Devon. A Richmondi fúrásnál Judd ezen tarka 

rétegcsoportot Devonnak veszi. 

Egészen új ellenben a rétegsorozatban a Jura (Lower Oolite) pontos 

* Ki szintén a tudomány 1884. évi veszteségei közé tartozik. 
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kimutatása úgy itt, mint több régibb fúrásnál, melyek palaeontologai, anyagát 

újból átnézvén, a megállapítást ott is keresztülvitte. 

b) A főváros vízzel való ellóitása. Az általános analógia Páris és London 

medenczéje között már régen azon gondolatot ébresztette a geologokban, 

hogy, valamint Párisban, úgy Londonban is lehetne a mély rétegekből vizet 

kapni artézi kutak által. Godwin Austin kimutatta már elméletileg s azóta 

több mély kút bizonyította, hogy, miután a london környéki kréta-rétegek 

között csupán egy szolgáltat vizet a «Lower Greensand», ez pedig nincs meg 

közvetlen London alatt, ezek alapján, de most a Jura rétegek (melyeket az¬ 

előtt Neocomnak vettek) combinátióba vételével Judd határozottan kimondja, 

hogy délre Londontól semmi kilátás sincs artézi kútak által ivóvizet kapni, 

mert itt a víztartó alsó Zöldhomok nincs meg, hanem London éjszaki határán 

lehet csak arra számítani, hogy biztosan és elegendő mennyiségben kap¬ 

janak olyan vizet, melylyel pótolni vagy tán egészen mellőzhetővé lehetne 

tenni a Themze szűrt vizének használatát ivásra. 
« 

c) Kőszén fiy a kor latos mélységben London alatt. Erre nézve azon ered¬ 

ményre jutott, hogy a kőszén, még pedig Anthracit állapotban, megvan 

bizonyos rétegekben a «Great Oolite» felett és alatt («in the junction-beds»), 

de csak mint törmelék, mely Conglomerátot képez Kőszén, Homokkő és 

egyéb apalaeozoi gerinczet kepező kőzetekkel, hanem annyi bizonyos, hogy 

London alatt kőszén oly mélységben, melyben a míveles lehetséges, szál¬ 

ban nincs. 

Szabadjon második fontos értekezés gyanánt rövid vázlatban megem¬ 

líteni Blanford beszédéből, melyet Montreal-ban tartott az idén (1884) 

nyáron, a «British Association fór advancement of Science» vándorgyűlésén, 

melyet kivételesen az Oczeánon túl tartottak, hogy ott amerikai véreikkel 

is találkozhassanak. A geológiai osztály elnöke, Blanford, megnyitó beszé¬ 

dében azon fontos themát pendítette meg, hogy a Föld távol eső pontjain 

a hasonló faunát és flórát tartalmazó rétegek nem mindig tarthatók ugyan¬ 

azon geológiai korba tartozóknak. 0 mint a geológiai felvétel («Survey») veze¬ 

tője Indiában, különösen innét vesz példát, de felhozza a geologok hasonló 

tapasztalatát Ausztráliában és Dél-Afrikában; ellenben az Amerikaiakra 

bízván, hogy a Bocky Mountains keleti részén elterülő Laramie rétegcso¬ 

portról tüzetesebben szóljanak, a melyről szintén ismeretes, hogy ahoz 

hasonló Európában a Kréta és az Eoczén között nincs. 

A legkörültekintőbb gondolkodók, s elég legyen ilyenek gyanánt 

Forbes es Huxley nevét felemlíteni, kiemeltek, hogy egy fajnak arra, hogy 

egy területről a másikra költözzék, időre van szüksége és számos eset isme¬ 

retes, hogy egy ilyen vándorfaj fejlődésének delelő pontjára jutott azon a 

tájon, melyre vándorolt, míg ős helyén már ki volt pusztúlva; minél fogva 
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ugyanazon faj jelenléte két retegben, de messze eső tájakon, inkább oda 

volna magyarázandó, hogy azok nem együttesen lettek képződve. Huxley, 

miként ismeretes, a «homotaxis» kifejezést vezette be a tudományba az 

ilyen rétegek között levő viszony jelölesére, hogy így elkerültessék a félre 

vezethető «geologiai synchronismus», vagy «egykoru eredésti» kifejezés. 

Azonban daczára az ilyen ovakodásnak, a palasontologok mégis álta¬ 

lában azon felfogásnak hódolnak, hogy a fauna és flóra hasonlatossága azt 

jelenti, hogy azon retegek egykoruak is ; röviden, hogy a liomotaxis a tengeri, 

édesvízi és földi idomokban a geológiai synchronismussal együtt jár. Egész¬ 

ben véve ez csakugyan szabály; de vannak meglepő kivételek és ö ezen 

kivételek leírásával foglalkozik. 

Kiindul a Pikermi rétegek faunájából, melyet eleinte Mioczénnek 

vettek, most legtöbben Plioczénnek tartanak. A flóra még nehezebb kérdé¬ 

sét illetőleg azon rétegeket említi fel, melyek Európában és Grönlandban 

hasonló alakokat tartalmaznak s Heer meg mások által Mioczénnek tar¬ 

tatnak. Gardner több érvet hoz fel a mellett, hogy a grönlandi rétegek 

Eoezén-ek, Fuchs a görögországi sedimenteket Plioczén-nek veszi, ügy lát¬ 

szik, hogy e részben annyi elfogadható, hogy az inkább éjszaki flóra öre¬ 

gebb mint az inkább déli és ez éppen úgy alkalmazható, a Franczia- és 

Németország felső Mioczén faunájára nézve is szemben a Pikermi faunával 

Görögországban. 

Értekezésének fő pontjai a következőkben foglalhatók egybe : 

1. Pikermi és aHimalaya tövében levő Siwalik halmok emlős faunájá¬ 

nak geológiai kora, meghatározva homotaxiál alapon, nem egyeztethető 

össze az együtt találtató tengeri rétegek nyújtotta evidentiával. 

2. A hasonló alapon meghatározott geológiai kor Indiában a Gond- 

wana rendszer különböző rétegcsoportjaiban az ellenmondások egész töm¬ 

kelegé : rétegek Trias faunával előfordulnának olyanok felett, melyekben 

Rháti vagy Jura kövületek vannak. 

3. Némely rétegek Ausztráliában hasonló, módon meghatározva, szin¬ 

ten ellenmondásra vezetnek, a mennyiben a Jura flórát hasonló korúnak 

kellene tartani a Karbonos tengeri faunával. 

4. Valószínűleg hasonló eset van Dél-Afrikában is a szárazföldi és 

édesvízi faunára és flórára nézve. 

5. Az összeütköző evidentiák esetében a szárazföldi vagy édesvízi 

fauna es flóra között egyrészt, és a tengeri fauna között másrészt, valószí¬ 

nűbb hogy ezen utóbbi által kimutatott kor az elfogadhatóbb. 

6. A Föld távol pontjain talált szárazföldi fauna és flóra, geológiai 

kora, meghatározva a rokonság alapján európai lerakodásokban, már oly 

sok esetben bizonyúlt be tévesnek, hogy hasonló meghatározásokat ez után 

nem kellene elfogadni, ha csak az evidentia a tengeri kövületes rétegek 

által nincs istápolva. 
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Éjszak-Amerikában megjelent geológiai tanulmányok között alig van 

valami érdekesebb ránk nézve mint az állam által kiadott monográfia a 

világhírű Comstock telérről ezen czím alatt «Geology of tlie Comstock Locle 

and the Waslioe district». By George F. Becker. 

Itt volt azon nemes-fémbányászat, mely páratlan erélylyel hajtatván, 

annyira növelte az arany és ezüst mennyiségét, hogy ezen fémek értékének 

csökkenése kezdett beállani. 21 év alatt ezen nemes fémek termelése kitett 

306 millió dollár értéket (vagy 760 millió frt o. é.), miből körülbelül 132 

millió dollár esik az aranyra. 

Itt vannak Amerika legmélyebb bányái, mert némely akna a felülettől 

3000 lábra is lemegy. A tárnák vagy 185 angol mértföldet tesznek ki. 

B. Richthofen volt az első, a ki fontos közlést tett a Comstock I<ode- 

ról a Sutro Tűnnél Company megbízásából San-Francisco-ban 1865-ben; 

későbben kisebb-nagyobb adalékkal járúltak King, Zirkel és Church. 

A tudomány és a bányamívelés haladása, sőt kimerülésének tényleges 

beállása kívánatossá tették ezen fontos hely új áttanulmányozását, mit 

Becker, a geológiai intézet egyik fő geologja, sokak közreműködése mellett 

nagy apparátussal vitt véghez két év alatt. Sok oldalról vannak a viszonyok 

bemutatva s ez csak úgy lehetett, hogy több szaktudóst vett Becker igénybe, 

valamint bányatiszteket, felügyelőket s mindenütt a legkészségesebb támo¬ 

gatásban részesülvén, oly munkát nyújtott be a kormánynak kiadásra, mely 

a hasonló munkák között mindig előkelő állást fog kivívni s a mely mi 

reánk nézve, kiknek szintén van némi fémbányászatunk hasonló viszonyok 

között, nem lehet, hogy felette nagy érdekűnek ne találtassék. 

Californiából visszafelé jőve 1882-ben magamis meglátogattamNeva- 

dában Virginia City-t, mely a szomszéd Gold-Hill-el mindig Selmeczet és 

Szélaknát juttatja eszembe. Tettem a környéken 3 napig geológiai kirándu¬ 

lást, lementem a C & C Shaft 3000 láb mély aknájába ; de még több emlek 

is fűz hozzá, a mennyiben Becker úr, a szerző, megmutatta New-Yorkban az 

egesz kőzet anyagát, sőt a Satro Tűnnél kőzeteiből egy kis gyűjteményt is 

állított össze számomra, melyet magammal hoztam. 

A « Waslioe District» kőzeteinek sorrendje kezdve a legrégibbel Becker 

szerint a következő: Gránit, metamorph kőzetek, szemcsés Diorit, porfiros 

Diorit, metamorph Diorit, Quarczporfir, régibb Diabas, újabb Diabas, régibb 

Amfibol-Andesit és Bazalt. 

Chemiai alapon azt hozza ki, hogy a Pyrit utólagosan származott 

oldható sulfidok behatása által a kőzetek ferro-magnasia silikátjaira. 

A Chlorit az Amfibol Augit vagy Csillám vegyi átváltozásából ered, míg 

az Epidot bizonyos körülmények között a Chlorit rovására, de soha 

sem a Földpátéra képződik. Washoe hegységeiben felette csekély fok¬ 

ban van kaolin képződés, a Földpát-elváltozás egészen más irányban 

indúlt meg. 
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Az arany- és ezüst-tartalom nincs csupán a Comstock quarczitos telé- 

rére szorítva, a fedőt képező Diabas is arany és ezüst tartalmú. 

A hőviszonyokra nézve azon eredményre jöttek, hogy annak forrását 

éppen nem a kaolinosodás ehemiai processusa képezi, hanem az valószí¬ 

nűleg vulkáni mély eredésű. A felülettől le minden 23 lábra I ° Fahrenheit 

emelkedést mutattak a nagy számmal tett mérések, míg szintes irányban a 

hőség fogy a távolság geometriai arányában a telértől. 

A «nagy áldás» a felület közelében volt, a régibb Diabas nyugoti 

részében és a jövőre nézve is csak azon irányban nyújtatik remény, de a 

múlt áldáshoz hasonlóra kilátás nincs. 

A telér igen csekély kivétellel két különféle kőzet határán képződött. 

Becker éppen a Comstock Lode geológiai leírásánál szóba hozza a 

Richthofen által a tudományba behozott Propylitet, mit Richthofen 

Magyarországban állított fel a bányász által úgynevezett Zöldkőre, mit a 

geologok későbben Trachit zöldkőnek is mondottak. A propylit azonban 

involválta azt is, hogy régibb mint a szürke Trachyt vagy mint a Rhyolith. 

Ezen fogalmat meghonosította az amerikai literaturában, különösen a 

Comstock Lode leírása alkalmával s azt ott a Nyűgöt geologjai nagyrészt 

fenntartották.* 

Becker határozottan ellent mond ezen felfogásnak s a modern petro- 

grafia segítségével ő is azon meggyőződésre jött, hogy az nem önálló 

kőzet, hanem sokféle kristályos eruptív kőzet módosúlhatott úgy, hogy az 

elváltozási eredményben egymáshoz hasonlókká lettek; ennél fogva indít¬ 

ványozza, hogy a propylit szó az amerikai terminológiából kiiszöböltessék 

ki, minthogy a Zöldkő szó régibb és jobb és azt a Trachytnál Trachyt- 

zöldkőnek mondhatni. 

Az európai véleményeket a propylitról felsorolván, arról nincs tudo¬ 

mása, hogy én voltam az első, a ki a propylitet már 1873-ban a bécsi kiál¬ 

lításon bemutatott trachyt osztályozásomnál kiküszöböltem és azt solfatárai 

utólagos módosúlatnak tartottam. Dőltért már említi, ki a propylitet 

1875-ben az erdélyi Trachyt kőzetekben mint önállót kétségbe vonja. 

Említi továbbá RosENBuscH-t, ki Richthofen és Zirkel nézeteit bírál¬ 

ván a propylitet külön kőzet gyanánt nem fogadja el 1879. Végre elmondván 

hogy G. von Rath mindezek daczára még is fentartja a propylitet, míg 

ellenben Szabó egy értekezésében, melyet a Magyarhoni Földtani Társulat 

ülésén tartott 1879-ben, véleményét úgy fejezi ki, hogy Zöldkőtrachyt eredeti 

kőzet geológiai értelemben nincs, hogy egy propylit-eruptió soha sem volt. 

Ebből azt következteti Becker, hogy Selmeczen a körülmények a 

Zöldkő-módosúlatra nézve egészen olyanok, mint a Washoe tájékon. 

Megjegyezhetem, hogy G. vöm Rath egy évvel későbben mint én, tehát 

* Wadsworth kivételével (Cambridgeben), ki azt soha sem ismerte el. 
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1883-ban szintén meglátogatta Amerika nyugotját, volt Virginia City-ben 

is és azóta véleményét a propylitre nézve megváltoztatta s egészen a mien¬ 

ket fogadta el. 

Még kiemelendőnek tartom, hogy New-Yorkban létemkor az amerikai 

geológiai «survey» ott lévő három tagja (Beckee, Hague, Iddings) megkér¬ 

tek, hogy földpát meghatározási módszerem gyakorlati kivitelmódját mutas¬ 

sam be, mit megtettem s látom Beckee munkájának végén, hogy ő magát 

abban begyakorolta és minthogy ezen munkájának petografiai része már ki 

volt nyomva, pótlékul a végén közli a meghatározási eredményeket, mint 

olyanokat, melyek a megelőzőleg megejtett chemiai elemzésekkel vagy az 

optikai módszerrel teljes öszhangzásban vannak, de előnye az, hogy köny- 

nyebben és általánosságban használhatók mint amazok.* 

Beckee nagy munkája beható megismertetést igényel, mit annak 

idején a kőzetpéldányok bemutatása mellett tenni nem mulasztok el, elég 

legyen most általános tájékozásul a munka szövegét annak 33 illustrátió- 

jával valamint a hozzá tartozó külön atlaszlapokat, szám szerint 21-et 

bemutatni. 

A haladások között örömmel említem meg azt, mely legközelebbi 

szomszédságunkban Romániában történt, hol a geológiai tanulmányok 

eredményeit a ministerium már szintén közli s melyekből 1883—1884. 

évre két füzet jelent már meg ezen czim alatt «Anuarulu Biurouhií Geoló¬ 

giai. Bucurescí, 1884. 

Vannak azonban az elmúlt évnek itt megemlítendő fogyatkozásai is. 

Első az, hogy azon geológiai kirándulás, melyet társulatunk tervezett 

a magyar orvosok es természetvizsgálók vándorgyűsésének kapcsában, a 

fenyegető eh óléra miatt elmaradt; a második általánosabb, ez a nemzet¬ 

közi geológiai congressus, meg Európa geológiai térképének ügye. 

1884-re a nemzetközi geológiai congressusnak Berlinben kellett volna 

összejönni és erre a meghívók május 15-éről Berlinből szét is küldettek. 

Ezen harmadik ülés szeptember 25—30 volt megtartandó, azután pedig 

october 1—5. geológiai kirándulásoknak lett volna szentelve. 

Megelőzőleg a nemzeti bizottságok feladata volt kinek-kinek az ország 

geológiai viszonyai alapján egy nomenclaturát megállapítani s erről a je¬ 

lentést beküldeni, hogy az kinyomattassék és kinyomatva a mérvadó tagok¬ 

nak előre megküldethessék. 

A magyarországi albizottság a nomenclaturára nézve megtette javas- 

* Hague és Iddigns is küldöttek azóta petrografiai meghatározásokat az én 

módszerem követése mellett «Notes on the Volcanos of Northern California, Oregon 

and Washington Territory» American Journal of Science. 1883. 
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latát s azt nekem volt Szerencsem a nemzetközi nomenclaturai bizottság 

titkárának Dewalque tanár úrnak elküldeni Liége-be 1884. junius elején. 

Julius 5-én kaptam levelet az elnöktől Capellini úrtól, melyben em¬ 

líti, hogy hiszi miszerint a cholera daczára találkozni fogunk szeptember 

végén Berlinben; és íme 14 nappal későbben Berlinben keltezett s az ő 

aláírásával is ellátott levél arról értesít, hogy a cholera miatt az ülés ezen 

évben nem tartatik meg, hanem 1885-re ugyanazon napokra halasztatott. 

Dewalque legújabban arról tudósít, hogy az elhalasztás közzététele 

után sem Németország, sem Ausztria, sem Oroszország, sem Svéd-és Norvég¬ 

ország nem küldötték meg jelentősöket, Anglia is csak némi bevezetést 

küldött; a magyarországi geologok jelentése tehát titkári fiókjában pihen 

további intézkedésig. 

Éppen úgy nem mondhatok semmit arról, hogy Európa geológiai 

térkepének elkészítéseben valami történt volna Berlinben. 

Terv szerint 1884-ben a topográfiái munkának be kellett volna fejez¬ 

tetni. Azonban sem correcturára nem érkezett hozzánk az a lap, melyen 

Magyarország van, de mi több, a pénzösszeget sem kérték, melylyel a térkép 

létesüléséhez Ausztria-Magyarország külön-külön járul, úgy hogy 1881-re 

e réven a magyar kormány hozzájárúlását kikérnem nem kellett. 

A halogatás oka mindeddig hivatalosan felderítve nincs, noha e rész¬ 

ben nem mulasztottam el a congressus elnökénél tudakozódni. Capellini 

semmiről sincs mai napig értesülve. Berlin mélyen hallgat. Mind eddig 

más mint az 1884. július. 20-án kibocsátott és a Berlinben megtar¬ 

tandó congressus egy évre történt elhalasztását tudató körlevél kibocsátva 

nincs. A dolog tehát egészben úgy áll, mint azt tavalyi jelentésemben vá¬ 

zoltam.* 

Reméljük, hogy a jövő 1885, mely honunkban az országos kiállítás 

éve, melyre a geológiai és rokon szakok részéről szintén élénk készülődés 

van, pótolni fogja a múlt év mulasztásait és pedig nem csak itthon, hanem 

Berlinben is. 

* A nemzetközi geol. congressus bizottságának zürichi tanácskozásai 1883. nya¬ 

rán. Föleit. Közlöny 1884. 1—3 füzet. 
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MAGYARORSZÁG NEVEZETESEBB FLUORIT-LELŐHELYEI. 

Dr. Szabó JózsEF-től. 

(Előterjesztetett a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.) 

Magyarországon a Fluoritoknak károm nevezetesebb lelőbelyök van : 

Kapuik, Új-Moldova és Budapest, melyekre nezve jónak találom a régi 

adatok kibővítése, újabbak fölemlítése és némi reflexiók megtétele szem¬ 

pontjából a jelen közleményt előterjeszteni. 

Kapnik. 

Kapnikon a Fluoritok ércztelérekben fordúlnak elő. 

1. Venczel-telér. A régi anyag világos smaragdzöld, vagy kékeszöld 

kristályos halmazok «Venczel» tel érről. Vele közel egykorú Sphalerit, 

Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, de fiatalabb a Quarcz, mi a Fluoritot víztiszta, 

hosszúkás kristálycsoportokban bevonja. 

Az újabb előfordúlások leírására Fizély Sándor úr, kapniki bányatiszt 

által gyűjtött és az egyetemi ásványgyűjteménybe beosztott példányok szol¬ 

gáltatnak alkalmat. Ezek a következők : 

2. Magyar-telér, kincstári bánya. Eddig csak ez az egy példány került, 

melyen azonban igen szép víztiszta kristályok vannak kiképződve dús össz- 

alaklatban: 0, ooO, ooOoo, mOm. — Quarczitos telér-kőzeten vannak 

kiképződve, talán egykorúlag az ugyanezen alapon fennőtt víztiszta quarcz- 

kristályokkal; de határozottan későbbi az érdes felületű sárgás Barnapát, 

mi Bhomboederekben kiképződve csoportosan ül néha a fluoritkristá- 

lyokon is. 

Nevezetes, hogy ugyanezen teléren találták 1882-ben a Helvitet kris¬ 

tályokban, míg nem kristályosodva annak előfordúlását még más négy telé¬ 

ren állapították meg. 

3. A Magyar-telér egy mellék-ágúban eddig csak a megküldött példányt 

találták az előbbivel hasonló combinátióban. 

Nevezetes azonban, hogy a kristályok belső magva ibolyaszínű és csak 

a külső burok víztiszta. A kristályok közvetlenül tömött quarczitos telerkő- 

zeten képződtek ki. A Fluorit után jött Quarcz fennőtt kristálycsoportokban 

s még későbben Pyrit, erősen fénylő Pentagontizenkettős fennőtt csopor¬ 

tokban. A paragenetikai sorrendben legutolsó a Barnapát érdes felületű 

Bhomboederekben, de egészben véve csekély mennyiségben. 

4. Fcrencz-teléren egészben véve gyakrabban találni halvány ibolya- 
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színnel, gyérebben kristályokat, többször gömbös halmazokat érdes 

felülettel. 

Kristályokból három példánynak vagyok birtokában Fizély úr szíves¬ 

ségéből. Egyiknek alakja mOoo, 00O00 mi jól kivehető. A kristály kezd 

beburkolódni egy Calcit gömbös halmaz által. Másika egy igen csinos kézi 

példányon fehér, erősen fénylő Quarcz, meg kevesbbé fénylő Calcit Rhom- 

boéderek vagy érdes gömbhalmazok képezte felületen ül, a successiora nézve 
/ 

a Quarcz után következve. Érdes felületén jól kivenni, hogy az uralkodó 

alak a Rhombtizenkettős, melynek tetején igen fenyes lappal a Hexaeder 

négyzet lapja ismerhető fel. Az egész nagy kristály parányi Hexaéderekből 

a decrescentia elve szerint lépcsőzetesen van fölépítve. 

A harmadik példány eliez hasonló, de korántsem oly szép. 

Ellenben a gömbalakú halmazok erdes felülettel többször kerülnek 

ki a Ferencz-telérből. Ezek egyikéről határozottan látni, hogy a successió- 

ban a quarczkristályok öregebb kepződesüek, mert a gömbön keresztül 

két hosszabb quarczkristály-oszlop hatol ki. A képződési sorban következik 

ezeknel Dolomit fehér Rhomboéderekben tompított oldaléllel, vagy egy¬ 

szerűen nyeregalaku gyöngyfényű Rhomboéderekben, míg a dolomitkép¬ 

ződésre következett Calcit, mi a dolomitkristályok fején dudoros halma¬ 

zokban, erdes felülettel képződött ki. 

A gömbalaku halmazok már az ismertebb előfordulások közé tartoz¬ 

nak, de csak az általános Kapnik lelőhely megemlítéssel. 

5. Fournikár patak. — A kincstári bányák nem az egyedüli lelőhelyei 

a kapniki Fluoritoknak, más hely is van még Kapnik határában (délkeletre), 

honnét Fluoritok, még pedig nagyobb számban kerülnek ki. A gyűjtemé¬ 

nyekben találtató példányok legnagyobbrészt innét valók. 

Ezen hely Fournikár patak a Sztrimbulyi országút alatt, hol egy telér 

kibúvás nyomán egy pyrites ér menteben kutató tárna van behajtva vagy 

12 méterre. Fizély úr egy ujonan indított emelkéből is küldött példá¬ 

nyokat. A fluoritkristályok, melyek innét kerülnek ki, családi hasonlatos¬ 

sággal bírnak. Színök halavány ibolyakek. Alakjok Hexaeder, legtöbbnyire 

magában, de nagy ritkán ezek csúcsán a Negyvennyolczas hat lapja jele¬ 

nik meg. 

A Fluorit után néhol Dolomit, másutt Quarcz következett, de kripto- 

kristályosan calcedonkéreg alakjában. 

A fiuorithexaéderek mind mutatnak lapjaikon kezdődő elváltozásba 

fény nincs meg, a lapok többé-kevesebbé érdesek megtámadtatás követ¬ 

keztében. A hol a Calcedon kéregképződés nagyobb haladást tett, ott 

egyenesen átvezettetünk azon Calcedon pseudomorfákba, melyek Trestyáról 

oly rég óta ismeretesek, a nélkül hogy ott Fluoritot találtak volna. 

6. Trestya. Okvetlenül ezen helyet is a fluoritok lelőhelyeihez számí¬ 

tom. Trestya (Trestia) van több, de a Calcedon pseudomorfák lelőhelye azon 
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Trestya, (Tresztya) mely Kapniktól dél-nyugotra (gyalog) vagy 3 óra távol¬ 

ságban, de már Szolnok-Doboka megyeben van.* Ott a szántóföldeken 

elszórva talált Calcedonok valószínűleg valami quarczittelér kibúvásából 

törtek le. Ezen telér viszonyainak mindenben hasonlóknak kell lenni a 

Fournikár patak oldalán kibukkanó quarczitos telér viszonyaihoz. A Fluori- 

tok Hexaéderek, a szín kékes ibolya. Az eltoló kovasav csupán a kristályt 

kepező CaFa molekulákat tolta el, míg a kristályalkotásban aktív részt nem 

vevő festő ásványanyag hátramaradott és így az eredetileg víztiszta SiOa 

ugyanazon színt kapta, mint a minővel a Fluorit bírt. 

Ismeretes, hogy ezen Calcedon Hexaéderek néha elég simák is, úgy 

hogy találkoztak, kik azt a Quarcz eredeti alakjának, egy a Hexaéderliez 

közel álló Rhomboédernek voltak hajlandók tartani, azonban a fournikári 

példányok némelyike annyira meggyőző érvet nyújt azon általánosabban 

elfogadott nézetre, hogy a Calcedonok Trestyáról nem egyebek, mint a 

kékes ibolyaszínű hexaéderes Fluoritok igen szép pseudomorfái. A trestyai 

fluorittelérről, előre is lehet annyit mondani, hogy az a kapniki eddig 

ismert telérek között a legnagyobb kristályokat és legnagyobb mennyiség¬ 

ben szolgáltató lelőhely. 

Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár úr kérésemre a következőkről 

értesít levélben (1885. febr. 26.) 

«Sietek Trestyára (Köteles-Mező) vonatkozólag megírni, a mit saját tapasz¬ 

talat után tudok. Én 1877-ben fölkeresvén e helyet a Calcedon képződése helyét 

határozottan fölfedeztem. Ez a Plopis és a Trestya közt elnyúló erdős liegyge- 

rincz, melynek neve tovább északnak, Kapnikbánya felé, Plesu-val van jegyezve 

a térképen (Géneralkarte Siebenbürgens 1872. 1" = 16 mf.). A plopisi oldalon 

gyéren, ellenben a kötelesmezői oldalon bőven hevernek a lapos Calcedon dara¬ 

bok a szántóföldeken és mezőkön, fekete vagy májbarna vagy sávos rhyolithes 

andesitnek kisebb-nagyobb darabjaival és görélyeivel egyetemben, melyek néha 

Calcedon ereket és fészkeket is tüntetnek fel. A hegygerincz tetején végig meg- 

megszakadozó sziklás taréj vonúl, mely az említett rhyolithes andesitnek (a 

minő a közeli Sároshegy kőzete is) brecciájából és tufájából áll. A Kötelesmező felett 

északnyugatnak emelkedő gerinczen egész sziklafalak emelkednek e brecciából, s 

ezen falakban találtam a mi Calcedonunkat vékonyabb-vastagabb erek és fészkek 

alakjában elég bőven kiválva. Az ereknek a kőzettel érintkező lapjai ripacsosak, 

szabálytalan benyomatokkal, a befelé fordult lapjain pedig vannak az ismeretes 

pseudomorphák, veséded alakok kíséretében. Természetes, hogy fluorit után is 

néztem, de a sziklafalnak mállott felületén mit sem vettem észre ; lehet, hogy 

ha az ember bányamunkával mélyebbre hatolhatna, megkapható volna ez az 

eredeti ásvány is.» 

* Magyar neve Köteles-Mező s így fordúl elő Zephanovich és Tóth Mike 

Mineralogiai lexikonjában is. A német könyvekben Trestyan-nak is írják. 
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Új-Moldova. 

Ivrassó megyében, Űj-Moldován, Amália hegységben aGelbesch (Gel- 

bich) hegy csúcsán van a Liaszrészhez számítható szarukő-kiválás, mely¬ 

nek üregeiben azelőtt nagy számmal fordúlt elő Fluorit. Most már nem 

kerül ki ezen lelőhelyből semmi, de a gyűjteményeinkben jól képviselt 

példányok megérdemlik, hogy némely reflexióra méltassuk. 

A Fluoritok gyakrabban festettek mint nem, a színek között legáltalá¬ 

nosabb az amethyst-féle ibolyaszín, azután következik a zöldeskék (esetleg 

fluorescentiával párosúlva), végre a borsárga. 

A tisztán zöldek ritkábbak, a rózsapiros a legritkább. 

A tisztán zöldek közé tartozik a kapniki Venczel-telérről valón kivűl 

az új-moldovai s hozzá hasonlót hoztam, midőn'Auvergne-ben tartózkodtam 

azon trachyt-vidék geológiai tanulmányozása szempontjából, Pontgibaud 

fémbányászati helyről; de hoztam magammal Angliából is (Devonsliire, 

South-Hue Mine). 

A Fluorit rendesen telérekben fordúl elő, mint egyik anyaga a telér- 

tölteléknek. Esetleg egy maga tölti ki, de többnyire más ásványok is gyűl¬ 

nek ott meg s ezek közé tartozik a Baryt, a Quarcz, a Calcit stb. 

Miután a kristályosodásnál az alakok kiképződésére bizonyos körül¬ 

mények vannak befolyással, úgy, hogy ugyanazon körülmények között 

több esetben nemcsak hasonló színű, hanem hasonló alaki kiképződésű, 

hasonló combinátióban megjelenő kristályok jönnek létre, nem találom 

érdektelennek megjegyezni, hogy a moldovai zöld fluorittal mindenben 

megegyezik a pontgibaud és devonshirei Fluorit; közös mind a háromnál a 

zöld szín, még ennek ugyanazon árnyalata is, közös az alak, mind a három¬ 

nál az oktaéder legtöbbször egy maga, közös a Quarcz együtt fellépése, 

néha mint a kristályok felnövésének alapanyaga, másszor mint a 

kristályok borítója is, és ekkor nem ritkán fordúl elő, az ú. n. «sii)ka» 

szerkezet. 

Uj-Moldován Krassó megyében túlnyomólag chryzopras-zöld Oktaéde¬ 

rekkel találkozunk, melyek között a gyűjteményemben lévő legnagyobb 

kristály élenek hoszza 25 milliméter. 

Felette érdekes az egyik példányom annyiban, hogy belseje a lapos 

darabnak egy réteg zöld Fluoritból áll, hasonlóhoz színre nézve az oktaéde- 

res módosulatban, csakhogy itt kristályos halmazokban van kiképződve. 

A lap alsó és felső részén ellenben halvány ibolya- és sárga kristályok 

vannak, de ezek Hexaéderek. 

A moldovai Fluoritok között határozottan lehet paragenetikai tekintet¬ 

ben azon különbséget is tenni, hogy a zöld Oktaéderek a régebben képző- 

döttek, az ibolya és sárgás Hexaéderek és tán általában a hexaéderesek 
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későbbiek még akkor is, ba zöldek, mert vannak példányok, hol a kristály 

belsejében ibolyaszínű anyag is látszik, melyet zöld burok von be. 

Annyi áll, hogy azokon a nagyobb számú példányokon, melyeken a 

zöld Oktaéderek vannak, egy Hexaéder kristály sincs és viszont. A körül¬ 

mények tehát, melyek alatt amazok képződtek, különböztek ezeknek kép¬ 

ződési körülményeitől. 

Ha a francziaországi pontgibaud-i zöld Fluoritot a moldovai mellé 

teszem, némely példány semmiben sem különbözik, még a legnagyobb 

kristály nagyságában sem. Legfölebb azt hozhatni fel eltérésűi, hogy a 

pontgibaud-i zöld Oktaéderek élein kis tompulás látható és így azon a 

Ehombtizenkettős tűnik elő, de némely kézi példányon ez sincs, tehát a 

képződési körülmények hasonlók lehetnek az új-moldovaiakhoz. 

Van azonban egy oly sajátság,- melyet eddig az uj-moldovaiaknál nem 

észleltünk, mi azonban lenyeges eltérésnek legkevésbbé sem mondható. 

A Pontgibaud mellett a «ítoche Cornet» telérjének némely Űuorit- 

kristályai ugyanis a «sipka»-féle kristályszerkezetet mutatják. Az alapanyag, 

melyen a Fluorit kristályok képződése megindúlt, tömött Quarcz néhány 

centiméter vastagságban. A kristályburkok hol zöldek, hol különböző 

színűek, rendesen ibolyaszínűek kezdetben az alsó részben, míg a felsőbbek 

néha más színűek legtöbnyire zöldek. A burkok Oktaéder alakúak. Olykor 

egy Oktaéder felületre Quarcz rakódik, arra ismét Fluorit, anélkül hogy az 

Oktaéder képződés e miatt gátolva volna. Néha azonban a Quarcz a külső 

Oktaédert vonja be. 

Eme kristályok egyikén Gonnard legújabban azt észlelte, hogy daczára 

a quarczburok közbejöttének, az erre rakódott parányi Üuorithexaéderek 

orientálva vannak helyeződve a belső kristály szerint, tehát ennek hatása a 

quarczretegeken keresztül is irányadó volt a liuoritmolekulák helyező- 

désére. 

A számos angol Fluorit között Devonshire-ban (South-Hue Mine) van 

egy, a mely szintén mindenben hasonló az új-moldovaihoz. Oktaédereket 

kepez, felnőve tömött fehér Quarczra görbe rétegekben. Egyik rétegre aztán 

a fiuoritképződés következett be fennőtt csoportokban, de ezeket a Flurito- 

kat ismét tömött, fehér Quarcz vonta be, úgy, hogy láthatatlanokká lettek, 

míg végre egy szerencsés kalapácsütés e felső burkot leválasztotta a íluorit- 

kristályokról, és mint «sipka» azokra reá tehető, vagy levehető a negatív 

Oktaéder benyomásokkal. Ennek a képződési körülményéi is egészen hason¬ 

lók lehettek az új-moldovai Fluorit Oktaéderek képződési körülményeihez. 

Budapest. 

A Magyarhoni Földtani Társulat utóbbi ülésén Wartha Vincze tanár 

úr lepett meg bennünket Budáról a Kis-Svábhegyről fluorittal, melynek 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. n 
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Orbitoid lueszében nagyobb mélységben, mint a melyben az eddigi calcit- 

ós barytkristályokát gyűjteni szoktuk, víztiszta, de gyakrabban sárgás 

Fuorit Hexaéderek találtattak újabb időben. 

Ez Magyarországra nezve egy új lelőhely es azért teszek itt említést 

róla első sorban, de másrészt azért is, mert a Fluorit Mészkőben, Mészkő 

hasadékát kitöltő Calcit, meg alárendelten Baryt társaságában a legritkább 

előfordulási viszonyok közé tartozik. 

Én eddigelé csak a carrarai fehér kristályos mész (márvány) bányát 

ismerem hasonló esetnek. Itt, mint a legnagyobb ritkaságok egyike, egy 

kis űrben fennőve, egy olyan víztiszta Fluorit-Hexaeder fordúlt elő, mint a 

minő víztiszták az ugyanazon bányákban előfordúló quarczkristályok szok¬ 

tak lenni, melyekkel a múzeumok legtöbbnyire el vannak látva ; ellenben 

a carrarai fluoritpéldány az egyetemi ásvány-gyűjteményben igen ritka és 

még a felsőolaszországi múzeumokban (Bologna, Firenze, Pisa) sem ta¬ 

láltam. 

Budapesti Fluoritokról szólva, nem találom fölöslegesnek megemlíteni, 

hogy több évvel ezelőtt boldogéit Egger Samu ásványkereskedésében fluorit 

volt áruba bocsátva Budapest lelőhelyével. Példányok többek birtokában 

lehetnek. Nekem feltűnt a kirakatban az ásvány, bementem s megkérdeztem, 

vájjon mi alapon nevezi ezt budapestinek ? Elbeszélte, hogy az Új-Épület 

udvarában, egy alapárok-ásás alkalmával találtak belőle egy nagy darabot 

1879 deczemberben s azt hozzá vitték. Felvilágosítottam, hogy ennek a 

hazája látszólag Anglia (Derbyshire), mert az innét kikerülő száras halma¬ 

zokhoz hasonlít. A száras szerkezeten kívül szép színekben (sötét és világos, 

ibolya, zöld, szürke) váltakozó réteges szerkezet is fordul elő rajta. A corpus 

delicti-ből magam is vettem emlékűi. 

Valószínű, hogy egykor az Új-Épületben volt tüzérségi laboratóriumok¬ 

ban kelletett ez az anyag s azon időtől maradt ott egyéb lomokkal, melyeket 

a laboratóriumok feloszlatása után máshova vinni nem tartották érde¬ 

mesnek. 
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ZÓLYOMMEGYE KŐZETEINEK PETRÜGRAFIAI ISMERTETÉSE* 

Szontagh Tamás-tói. 

Kivonatosan előadatott a Magyarhoni Földtani Társulat szakíilésén 1883. nov. 7-én. 

(Ehhez az I-ső és Il-ik tábla.) 

Zólyommegye alsó részéből ez alkalommal a Polana-Vjepor hegység 

egyes nevezetesebb pontjainak és a Zólyom-Javorj a-Osztroszki hegység 

Kalinka-Véghles szakaszának kőzeteit szándékozom megismertetni. 

A Polana-Vjepor hegységcsoport Zólyommegye közép övének K-ifelét 

foglalja el. Keletnek átlépvén a nógrád-gömöri megye határokat, ezekbe a 

megyékbe be is nyomul. Határai £ felől a Gararn, néha szűk völgyével; K 

és DK felé azon völgyelések, melyeket a Garam völgyéből Murányon át Ti- 

szolczra a Rima völgyében kanyargó országút követ s azután a Rima völgye 

Rima-Szombatig. D-felől az az országút, mely Rima-Szombatról Losonczon 

Divénynek és innen a kriványi hágón át a Szalatna völgyébe vezet és végre 

a Szalatna völgye maga; mig Ny felöl a Beszterczebányánál D-nek, azaz 

a Zólyom felé kanyarodó Garam völgye. 

A Zólyommegyébe eső rész közvetetten határául E-on Brézóig a Ga¬ 

ram. K és Dk-nek Polhoráig a Rohozna patak völgye s azután a kriványi há¬ 

góig a megye határa; D-re egészen Zólyomig a Szalathna völgye s Ny-ra a 

beszterczebánya-zólyomi Garamvölgy jelezhető. 

E hegység főrészei, illetőleg csoportjai a következők : 

I. A Polana hegycsoport, mely egészen Zólyommegye területén fekszik. 

Legmagasabb csúcsa, mely a megye közepétől kissé K felé és Libetbá- 

nyától DK felé emelkedik ki, & Magas Polana (kp. 1450 méter magas). Innen 

kiindulva egyik ága K-nek Forgácsfalva (Lom) felé, egy másik Ny-nak az 

Ocsovka völgy D-i oldalán Horhát felé, a harmadik E-nak az 1255 méter 

magas Polana Vjepor (Herb v. Celno) és a 945 méter magas Lopej felé hú¬ 

zódik, itt érve el a Garam völgyét. 

* E dolgozat a budapesti m. kir. tudomány-egyetem ásvány kőzettani intézeté¬ 

ben készült s a gyűjtött kőzetek és a vékony csiszolatok ugyanezen intézet tulajdo¬ 

nában vannak. 
7* 
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Legkiterjedtebb s a Garam fele felette hosszú, sugarasan haladó gerin- 

czeket kepez az É-i ágazat, melynek egyik, úgy mondhatni, fő ága EK-nek 

tartva a Kraklova 979 méter magas csúcsát kepezi es Rhoniczig (492 méter 

magas) terjed. Mellek ágának a Mojzisovi 1171 méter magas csúcsot érintve, 

az Oszrblja patakot környező magaslatok tekinthetők, melyek szintén Rhó- 

nicznál végződnek. Ezen egyes ágak által képezett völgyeket rendesen szá¬ 

mos lenyúló mellékgerincz szeldeli. 

A Magas-Polanától DNy-ra a Predna-Polana és ENy-ra a Vrch Szla- 

tina (955 méter magas) mint közép hegységek terjednek el. 

Pojniktól Ny-ra aDrjenok hegy emelkedik, mely a pojniki, zsolnai és 

udvókai völgyek nyugoti oldalát szegélyző hegyhátak kimagasló csúcsa. E 

keskeny völgyek által szeldelt hegyhátak a Garam folyó beszterczebányai 

könyökének D-i és K-i oldalán terjedő egesz vidékét elfoglalják s D felé mind¬ 

inkább alacsonyodva egészen Zólyomig vonóinak, melynek vára a Garam 

ezen részének K-i balpartján emelkedő «Bakóva jama» dombsor végfokán 

épült. Ugyanezen vonulat kissé meredekebb Ny-i lejtőjén van a szliácsi fürdő 

és egyik magaslatán a borova-horai források. 

A Magas Polana legdélibb részén emelkednek a Svost-Perina, Rolii 

és a Dettvai magaslatok. 

A Polana hegycsoport belső tömege zord, erdős és lakatlan. A hely¬ 

ségek csak a hegység szelein és a szélesebb völgyekben épültek, a mig gyak¬ 

rabban találkozunk az irtványosok felette elszórt kis hegyi tanyáival (lázi). 

A hegycsoport D és DK-i oldalán a Szalatna folyik, mely a megye K-i hatá¬ 

rához közel a kis-kriványi hágónál kanyarodva Ny-nak tart, hogy Zólyomnál 

a Garammal egyesüljön. A Szalatna mind azon csermelyeket felveszi, me¬ 

lyek a hegység K-i és D-i oldalán erednek; nevezetesen a Sznohát, Studena 

jamát, Biela vodát, Dubrovát, Ocsovszkát és Dettvanszkát. E-i oldalán a 

Szihla, Kameniszko, Oszrblya csermelyek a Feketevíz patakba ömlenek, 

mely azután Rhonicz felett a Garammal egyesül. A Peklo Brusnónál, a Vodka 

pedig Lucsatin felett közvetlen a Garamba ömlik. 

II. A tulajdonképeni Vjepor hegycsoport. Szihla és Forgácsfalva vidé¬ 

kétől a Szalatna, Ipoly, Rima forrásaitól kezdve E-naktart s egy részt a fur- 

maneczi völgyig, másrészt a Djeli hágóig ér, melyen Tiszolczról Breznóbá- 

nyára viszen az út. A felette szétágazó hegységcsoport D-i oldalán az Ipoly 

aKokovai és Veprianszki patak, valamint a Rima főága ; E-i oldalán a Fe- 

keteviz két főága és kissé félreesve — a Rohozna fakadnak. Ezen hegység¬ 

csoport Szihlánál némiképen a Polana hegységcsoporttal érintkezik. Főge- 

rincze a Vjepor, 1344 méter magas. A Zakluki (1011 méter), Obrabovanecz 

(1023 méter magas), Trihotári (1143 méter m.), D felé a málnapatak — 

Polyánkai (858 méter m.) gerincz vonulatok. Legmagasabb pontjai gyanánt 

a Vjepor 1344 méter, ettől ÉÉK felé a Brest vrch, E-raa Kicsera vrch 1025 

méter, D-re az Ipolycsúcs 1058 méter; DNyra a Biela voda 1010 méter, a 
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Mikolavszki vrch 1078 méter, még lejebb, Miklósfalva 898 méter, Detvanska 

jasenina 704 méter és végre Kriván állomás felett a Mnich vrch 539 méter, 

tekinthetők. 

A kalinka-véghlesi szakaszra vonatkozólag röviden csak annyit, hogy 

ez alatt az «Osztroszki» hegységcsoport azon részét értem, mely Nagy-Sza- 

lathna-Véghlestől Kalinka felé húzódik és főképen a Ivoczán csermely meg¬ 

lehetősen széles völgyét elég meredeken környezi és melyiknek legmagasabb 

pontját a Yelki Ercsin (863 méter magas) kepezi. Ide sorolható még az a 

nehány, majdnem önálló kisebb kitörési maradvány, melyet a két Chvoino és 

a Sziron kúpjaiban látunk. 

Ennyit szükségesnek tartottam a földrajzi és domborzati viszonyok 

ismertetése végett röviden előre bocsátani s mostan áttérek az eddig gyűj¬ 

tött kőzetsorozat ismertetésére, megjegyezvén, hogy tüzetesebben csak is 

egyes, főképen jellemző vagy ritkább tulajdonságokat feltüntető példányo¬ 

kat irok le. 

I. Polana hegycsoport. 

Nyirok. Mindazon, részben lankás, részben magas fensikokat képező 

területeket, melyek a Polana nagy tömegének Trachyt határaitól aSzalatna 

folyó felé húzódnak és Lieszkócz, Ocsova, Dubrava, Nagy-Szalatna, Véghles, 

Detva, Krivány helységeknél végződvén a Szalatna partjait is képezik, nehéz 

Nyirok takarja. 

A bécsi cs. kir. geológiai intézet régebbi fölvételeiben és térképein ezek 

a területek Lösz vidéknek vannak leírva és színezve. 

Én a Nyirok és a Lösz elkülönítését, teljesen egyetértve Dr. Szabó 

József* úrral, nem csak geológiai fontosságánál fogva tartom szükségesnek, 

hanem a mezőgazdasági és ipari szempontoknál fogva is. 

Zólyommegyének mezőgazdaságilag legértékesebb területeit Nyirok 

fedi s a hol későbbi kirándulásaim alkalmával Löszre akadtam, ottan, latba 

vetve a lakosság primitív állapotát és szegénységét, mindenütt aránylag ke¬ 

vesebb termőképességet találtam. 

A Gránit, Trachyt határokon igen szépen látni még azt a dara módo¬ 

sulatot, mely annak Nyirokba való átmenetét mutatja. 

Augit-Trachyt. A Magas Polana zöme s föképen D-íelé vonuló 

nyúlványai le a Nyirok fellépéséig, rendesen sötét színű, tömör, de érdes 

Trachytnak többé-kevésbbé módosult anyagából vannak felépítve. E Tra- 

chytok fősajátságaikra nézve, különböző leihelyeik daczára is, megegyeznek. 

A központi hegység, mint egy nagy önálló vulkán maradványa, bővel- 

* Szabó József, Nyirok és Lösz a budai hegységben. Földtani Közlöny. VII. 

köt. 1877. pag. 49. 
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kedik meredek sziklafalakban, melyek gyakran feltűnően szabályos réte¬ 

gességet mutatnak. Ritka az oszlopos elválás s ekkor is nagyon tökéletlen. 

Rendesen vízszintes rétegzetű. A K-i oldalon észlelt dűlés K-felé 6 — <S°,D-i 

oldalán (Na Uhliszko) Ny-i s a Polana tetejének E-i csúcsán DK-i 

A Polanát mai alakzata szerint egy nagyszerű vulkán maradványának 

kell tekintenünk s ennekjellemző alakját vehetjük ki a legutóbbi katonai 

topographiai felvételek térképén is (1: 75,000), valamint ha a térképnek 

magassági jelezései alapján Hrinyovától Libetbányáig terjedő átmetszetet 

szerkesztünk. A nagy és régen beomlott kráter meredeken beeső falai még 

megvannak s egy kissé ovális mély völgyet, a Horháti völgyet képezik. E 

mély és terjedelmes katlanban fakadnak a Hrohocska patak forrásai, a me¬ 

lyek azután egy Ny-nak tartó, meredek falú szűk völgyben egyesülvén mint 

bő vizű patak törtetnek tovább, később ismét az Ocsovka patakkal egyesül¬ 

vén. A kráter legfelső párkányforma gerinczén találjuk a legmagasabb pon¬ 

tokat is, melyek lávarétegek romjaiból állanak. Ez a párkány majdnem egy 

teljes ellipsis alakjában környezi a krátert és belőle sugárszerüen futnak szét 

a mellekgerinczek, melyek feltűnő szabályosságot mutatnak s több mellék¬ 

völgy és kis katlan vagy szurdok által vannak átszeldelve. 

A magas Polana belső zöme normális Augit-Trachytnak (Andesit) és 

többféle módosulatának bizonyult, melyet kisebb-nagyobb megszakításokkal 

majdnem köröskörűi, ottan hol vagy a régibb Biotit Trachyttal, vagy pedig 

Gneiszokkal, Csillámpalákkal, Gránittal van meg az érintkezés; egy Am- 

phibolban dúsabb Gránátokat is valamivel bővebben tartalmazó és a Dich- 

roít nyomait mutató, rendesen vékony táblákból felépített meredek falakat, 

képező Trachyt gyűrű környez, mely pontosabb és bővebb gyűjtés és vizs¬ 

gálódás után, valószínűleg Amphibol-Trachytnak fog bizonyúlni. 

Az Augit Trachyt különféle vulkáni törmelékei képezik a legkülsőbb 

határt, melyek különösen D-felé és Ny-íelé húzódnak le mélyen majdnem 

a Szalatna és a Garam partjáig. 

A normális Augit-Trachyt tömöttsége 2.6—2.72 (41e—434) HCl-ral 

megcseppente e Trachytok nem pezsegnek. 

Makroskopos vizsgálatnál a sötét zöldes szürke, néha majdnem 

fekete sűrűségre eltérő alapanyagból porpliirosan vannak kiválva a 

fénylő es ikerrovátkosságot mutató földpát-léczek, Augitok néha homá¬ 

lyos sötét, majdnem fekete szemcsés halmazokban, máskor csinos, vé¬ 

kony, hosszúkás, benőtt kristályokban, alárendelten több-kevesebb fényes 

Amphibolok. A kőzet üregeit néha sárga amorph opál-féle anyag tölti ki. 

Vannak példányok (Pradna Polana 44, Polana 45b); melyekben piszkos, 

veres, szemcsés halmazokban Gránát is látható. A vékony, táblás elválású 

módosulatnál a táblák felületén nem ritkán látunk Tridymit hatszöges kris¬ 

tály lemezkéket, máskor Calcedonos incrustátiót: mind kettő utólagosan 

képződött. Némely példányon a földpátok elváltozása igen szépen látható, 
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másokban a Magnetitek Limonit- és Hámatítszerű elváltozása mint egyes 

erekben vagy kis fészkekben fellépő sárgás és vörhenyes szemcsék halmaza 

észlelhető. Igen érdekes a 45a (1879) számú vékony alig egy czentiméter 

vastag táblákat képező, a Polana É-i oldalán előforduló Trachyt, melyben 

egy igen szép égkék színű, meglehetős nagy Dichroitot találtam, mint zár¬ 

ványt. 

Számos lángkisérlet (Szabó eljárási módja) azt eredményezte, hogy a 

földpátok mind bazisosabb Plagioklaszok ; még pedig többnyire Andesinelc, 

néha Labradoréba, ritkábban különösen a Gneisz és Csillámpalák szom¬ 

szédságában az Andesin-Oligoklasba hajlók. 

Górcső alatt az alapanyag rendesen anisotropnak bizonyúlt, parányi 

kristályokból és ezek szemcsés halmazából áll. Néha az alapanyag üveges. 

A parányi kristályok nagyrészben hosszú, ép Plagioklasok, melyeken kivül 

néha még kivehető Apátit-tűk, üveges anyag, sok Magnetit szemcse tűnnek ki. 

A Földpátok vagy épek és gazdagok üveg, alapanyag és egyéb zárvá¬ 

nyokban és széjD ikerrovátkosságot mutatnak, néha már rendes áteső fény¬ 

ben is; vagy — a mi szinten gyakori — vesztettek már épségükből, belse¬ 

jükben kaolinosodás nyomai, máskor éles, zonális szerkezet vehető ki. 

E többféle elváltozás leggyakrabban oly helyeken észlelhető, a hol még ké¬ 
sőbbi szolfatárai működésnek nyomai tapasztalhatók. 

A földpát-egyenek nagyobbára sokszoros ikrekké nőttek össze. Az 

egyes egyéneket képező lemezkék száma ritkán kettő, rendesen több vasta¬ 

gabb, vékonyabb 8, 12 s még több egyén sorakozik egymáshoz, az albit- 

ikertörvény szerint (ikerlap 0 P). 

Többé-kevésbbé alkalmas egyéneken tett kioltási kísérletek M.Schuster 

eljárása szerint néha magas kioltási szögértékeket is adtak, melyek 

Anorthit-Bytownitra bizonyítanak; tapasztaltam azonbaD, hogy gyakran 

az Anorthit-lemezhez egy Labradorit van nőve. 

Nem csak az ikerlemezek, hanem még a zonalis szerkezet szerint is 

változik a kioltás szögértéke s ezen földpátoknál is volt alkalmam azt ta¬ 

pasztalni, a mit dr. Schafarzik Ferencz a Csöröghegy Trachyt földpátjainak 

megvizsgálásánál leírt.* 

A felsorolt ásványokon kívül az ép földpátoknál még egy sajátságos 

homályosság is vehető néha észre, mely parányi sárgásbarna opál lemezkék 

és szemcsék tömeges fellépése által idéztetik elő, melyek olykor hosszabb- 

rövidebb sorokban fűződnek egymáshoz és szabályos helyezkedésük folytán 

kristály vázakra emlékeztetnek. Valószínű, hogy ezen interpositiók nem 

egyebek, mint a rejtett hasadási vonalokon beszűrődött vasvegyíiletek kép¬ 

ződményei. 

* A ((Cserháti) DNy-i végének eruptív kőzetei. Földtani Közlöny 1S80. 8—12. 
szám, 299. oldal. 
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A polanai Tracbytok földpátja Andesin-Labradorit lévén, mind a kettő 

Calciumot nagyobb-kisebb mértékben tartalmaz, ez pedig a földpátok el- 

mállásánál nagy fontosságú. 

A jelenlévő Ca mint oldható kettős szénsavas Calcium vegyületéből 

elvonatik, miáltal a kovasav szabaddá lesz vagy kilugoztatik. A jelenlevő 

kovasavas alkáliák szintén eltávolíttatván, végre a földpátból csak kova sa¬ 

vas Aluminium-hydrát marad hátra. 

A földpátok ilyen elváltozása a polanai Trachytban szépen észlelhető. 

A földpátok zavarodását gyakran zárványok többe-kevésbbé szabályos 

elbelyeződése, máskor a kőzet-alapanyag sajátságos betódulása okozza. 

Zárványokban a Polana Augit-Trachytjainak földpátjai igen gazdagok. 

Alapanyagon és üvegzárványokon kívül még meglehetősen ép Augitot, meg¬ 

olvadt Ampbibolt Apatitot s Magnetit-mikrolithokat s néha nagyobb meny- 

nyiségben Limonit-szemcséket és Hámatit-lemezkéket is tartalmaznak. 

A földpát után az Augit uralkodik, mely rendesen a főtengelylyel 

többé-kevésbbé párhuzamosan menő metszeteiben intensiv zöld színt; mig 

arra többé-kevésbbé vertikálisan nyert metszetek veresbarna, sárgásbarna 

színt mutatnak, — c veresbarna, sárgabarna — a és b meglehetősen inten¬ 

siv zöld. 

A symmetria-síkkal párhuzamosan menő metszeteknél akioltási szög 

számos esetben 35°-nál nagyobbnak bizonyult, mi az Augitra vall, úgyszin¬ 

tén a jellemző hasadási rhombmezők és durva hasadási vonalak is sok eset¬ 

ben typusos Augitra bizonyítanak. 

Néha az Augit nagyobb Magnetit-szemekhez vau nőve. Nem ritka az 

iker összenövés sem a rendes a (oojoo) irányban. Zárványokban gazdagok 

s néha sűrű repedések hálózatát mutatják. 

Amphibol alárendelten fordul elő s rendesen csak mint megolvadt 

pnexistált egyének fragmentumai. Néha még — mint egy kuklovai példány¬ 

ban látható — az amphibolra emlékeztető alak megvan, sűrű magnetittal 

és más meg nem határozható opák-anyaggal keretelve, de középen sötét¬ 

barna áttesző mező van, a mely nagy mértékben pleochroos és benne a 

hosszúkás rhombmezők is kivehetők. 

Gyakran még egy opálnemű amorph sárgás, néha barna anyag, a mely 

a kőzet üregeit tölti ki ioképen és a csiszolatokban szépen mutatja az egy¬ 

kor kocsonyás állapot összeszáradásával keletkezett czentrikus repedéseket. 

Fontosabb zárvány azonban a már makroskopos leírásnál felemlített 

égkék ásvány, melyet Cordieritnek tartottam. Ezen Cordierit (Dichroit) tar¬ 

talmú Augit (Amphibol) Tracliyt nem messze van a Cordierit tartalmú 

Gneiszoktól, melyek e helyütt a Trachyt-eruptiót környezik s mely határ 

itten közvetlenül meg is van s bizonyosan innét került ez az Augit-Tra- 

chytba. 

Dr. Szabó József a Cordierit fellépését és szereplését Trachytjainkban 
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még 1879-ben ismertette*. Vizsgálván ezt a zárványt a következők alapján 

csakugyan Cordieritnek tartom. 

A szabálytalan kalmazú ásvány kissé vastagabb vékonycsiszolatban. 

közönséges áteső fényben is szép, sötétkék színű, habár rajta helyenként az 

elváltozás nyomai láthatók. Erős dichroismussal (kék, sárga) és pleochrois- 

mussal bir. Helyenként számos szabálytalan repedés szövi át, mely irány¬ 

ban metamorphismus indult meg, mi részben sárgásbarnába menő szin- 

eltérésben, részben parányi porszemű sötét szürke, majdnem fekete pontocs¬ 

kák tömeges fellépésében árulja el magát. Üvegben és ürzárványokban gaz¬ 

dag; az utóbbiak néha nagyobb mértéket is érnek el. Magnetit csoportok, 

Hámatit lemezkék, nagyobb nagyításnál több-kevesebb Biotit és Pleonast 

zárványok is megkülömböztethetők. A Pleonast gyakran egészen sötét, de ha 

elég vékony, barnás-zöld színű. Gyakran az oktaéder, néha a rhombtizenkettős 

különböző irányú metszeteit mutatják. A kékes violaszínü ásvány közönséges 

savaknak teljesen ellentállt. Boricky módszerét alkalmazva azt tapasztal¬ 

tam, hogy a hydrofluor-siliciumsav a parányi elég tiszta szemcséket teljesen 

íeloldta. Kiszáradás után részben számos, élesen kikepződött, színtelen, néha 

igen elnyúlt rliomboeder (B ; R OR) kristályok, részben hosszú s igen pará¬ 

nyi négyzet alakú víztiszta léczek és táblák képződtek. E microchemiai eljá¬ 

rás tanúsága szerint főként siliciumfluor-magnesiummal és vassal van dol¬ 

gunk. 

Ezek és a lángkísérleti eljárás eredménye szintén Cordieritnek bizo¬ 

nyítják kék ásványomat. 

A normál Trachyt a nyert eredmények után mikrokristályos alap¬ 

anyagú Augit-Tracliyt, melynek földpátja bázisos Plagioklas Andesin-La- 

bradorit és Anorthit-Bytownit (optikailag meghatározva), ritkán egy Oligoklas 

módosúlat is : járulékos elegyrészei az Amphibol, Opál, a Cordierit és igen 

ritkán megolvadt Biotit. 

A normál Augit-Trachyt a magas Polana óriási zömét képezi, ezen 

kívül azonban vannak Trachytok, melyek nagyobb elváltozás nyomait viselik 

magukon, lazább szövetitek, szinök rendesen világos és nagyobb mennyiség¬ 

ben tartalmaznak hol régibb kőzetekből való, hol pedig saját normális álla¬ 

potukhoz hasonló zárványokat. 

A Polana alsóbb övében, távolabbi nyúlványaiban, továbbá ottan a 

hol Trachytunk Gneiszszel vagy Palákkal érintkezik, typuskeveredések, 

világos, néha mintegy rhyolithos módosulatok, továbbá a bécsi geológiai 

intézet térképén is jelzett Trachyt-conglomerátok és tufák fordulnak elő. 

A hegység Iv-i oldalán lévő első előhegy solfatárai működés által 

* Dr. Szabó József. A Gránát és Cordierit (Dicliroit) szereplése a magyaror¬ 

szági Tracliytokban. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a Magyar 

Tudományos Akadémia IX. kötet XXIII. szám 1879. 
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helyenként meghalványított Augit-Trachytból áll. É-felé Kis Sznohától 

Záhorska felé haladva egy erősen sanidines földpátú és alapanyagában is 

valószínűleg utólagos megolvadásnak nyomait viselő, világos szürke Trachyt- 

tal találkozunk, melyek mint a D-i nyúlvány szélső Detvai sziklái (a hol 

Orthoklas és több Amphibol nyomai mutathatók ki) valószínűleg typuskeve- 

redések lesznek. A zaliorskai Trachytok sok közetzárványt tartalmaznak, 

melyek tüzetesebben megvizsgálandók. E tájon a Trachyt-Gneisz érintke¬ 

zése könnyen feltalálható és ennek vonalán vájta ki medrét a Sznolia cser¬ 

melyke. 

Trachyttufának, mely laza-homokos szerkezetű, csak a Zahorska ENy-i 

magaslatán jöttem nyomára; hol a meglehetős magas Trachyt conglomerátot 

fedi és keskeny hegyhátat kepez. 

Biotit-Oligoklas-Granát-Trachyt. (Rhiolitos.) Kis Snoha es Zahorska 

között egy irtványos házával szemközt a patak mentén, ott a hol a már ismert 

Augit-Trachyt az őt környező Gneiszszel érintkezik, mintegy a kettő közé 

ékelve, egy szürke vereses foltos, egyöntetű alapanyagú kőzetre akadtam. 

Ez a kőzet csak egy-kót helyen bukkan ugyan ki nehány középszerű töm- 

zsökkel a vastag nyiroktakaró alul, de valószínű, hogy tüzetesebb kutatás 

után nagyobb kiterjedésben is fel lesz fedezhető. Legutóbbi ottlétem oly 

rövid volt, hogy az ily mérvű utánjárást nem engedte meg. 

A kőzet makroskopos vizsgálatnál Biotit-Gránát-Trachyt rhiolitos 

módosúlatának bizonyúlt. A tömött egynemű alapanyagból kiválva látunk 

szanidínes íöldpátokat, melyek a hasadás nyomait alig árulják el, továbbá 

fekete, élénken fénylő kis Biotit hexagonokat s szép, vérpiros, néha kristá¬ 

lyosodott Gránát szemeket is. Egyik kézi példányon Dichroitra emlékeztető 

kékes szemcsét is láttam. 

A kőzet HCl-ral leöntve sem darabban, sem porban nem pezseg. 

A SzABó-féle lángkiserlet alkalmazásánál az egyes elkülöníthető elegy¬ 

részeknél es zárványoknál a következő eredményeket kaptam. 

Yiztiszta üveges földpátja Oligoklas, néha talán Andesinbe is hajló. 

A kékes, nem hasadó, üvegfényű zárvány a következő eredményeket 

adja: 

az I. kísérletben Na-1 ; K-O; olvadási foka 0—1 

a II. kísérletben az olvasztótérben Na-1; K-O; olvadási foka — 1 ;s így, 

tekintetbe veve kekessárgába játszó színét s azt, hogy a szomszédos Gneiszok 

Cordieriteket tartalmaznak, sőt hogy az Augit-Tracliyt-hegység közepéhez 

közelebb eső helyen is, mint ismertettem, fordul elő, ezen, csak az egyik 

példányban talált zárványt Cordieritnek tartom. 

Mikroskop alatt, áteső fényben szennyes, foltos, ráeső fényben pedig 

fénytelen, fehér foltos alapanyag, mely keresztezett nikolok között isotrop. 

Ezen alapanyag a mállás beállása előtt viztiszta átlátszó üveg lehetett, 

mikent azt a szennyes, vagy ráeső fényben fehérnek látszó mállott tömegek 
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közt még fennmaradt üveges részletek gyaníttatják melyeknek legtisztább 

részei polarizált fényben izotrop üvegből állóknak bizonyultak. Egyszerű 

fénynél az alapanyag nagy mennyiségű fekete fonálszerű Tricliit képleteket 

tartalmaz, melyek szabályos elrendezésűk által (mint az Obszidiánokban) 

annak fluidál szövetét tűntetik fel. (I. tábla 1. ábra.) Látunk továbbá meg 

apró isotrop és gyakran egy-egy sötét maggal bíró gömböket, melyek az 

alapanyag egyes részében sphserolitos szövetet tűntetnek fel, melyek azon¬ 

ban bizonyára csak mállási termények gomolyai lesznek, ezek az ép üveges 

részletekben kisebbek és barna színűek (Limonit); a mállott, szennyes fehér 

részben pedig nagyobbak, sötét színűek és elmosódott határúak. 

Polarizált fényben keresztezett nikolok között a felsoroltakon kívül 

az alapanyagban egyenletesen elhintett szabálytalan világos földpát szem¬ 

esek és léczecskék vannak. Nagyobb elegyrészek ezen alapból felette gyéren 

vannak kiválva s ezek viztiszta szanidines földpát iker-kristályok, melyeknek 

kioltási szögérteke a PM. élhez némely esetben Oligoklasra engednek követ¬ 

keztetni s ez az eredmény a lángkísérleti meghatározással össze is vág. 

Egy másik, még gyérebben előforduló elegyrész a Biotit, mely azonban 

nem normál kinézésű. Rendesen sötét, majdnem fekete opák szemcsék jelezik 

többé-kevésbbé szabályosan a Biotit alakját és egyes részekben látni a sötét¬ 

barna anyagban a jellemző hullámos vonalrendszert es ezeken a helyeken 

a diehroismus még elég intensiv. Néha még a Biotit hexagonja nem csak 

kivehető, de a jellemző 1:20° le is mérhető, csakhogy ezen lemezkék teljesen 

sötétek s átlátszatlanok. Ez a kinézés és viselkedés tanúságot tesz arról, 

hogy a Biotit nagy hőfoknak volt egykor kitéve s hogy ennek folytán helyen¬ 

ként teljesen el is bomlott. 

Végre látunk még szép piros Gránát szemeket is, melyek az által 

tűnnek fel, hogy zárványoktól teljesen mentek. (I. tábla 1. ábra.) 

Augitnak nyoma sincs, épen úgy az Amphibol is hiányzik, ha csak bizo¬ 

nyos sötét opák olvadási termények ez utóbbinak nem maradványai, a mi 

tekintetbe véve azt, hogy Augit, Biotit, Amphiból között az utolsó olvad leg¬ 

könnyebben, lehetséges volna. 

A földpát szanidines állapota, a Biotit megváltozott külseje és az a 

körülmény, hogy a még víztiszta alapanyag-részekben mállási termények 

nagy mennyiségben vannak begyűrődve, arra engednek következtetni, hogy 

itt egy Biotit-Oligoklas-Gránát-Tr&chyttaA van dolgunk, mely utólagosan 

olvasztatott meg, akkor midőn ez a mállásnak meglehetősen előre haladott 

állapotában volt. Ezen Trachyt anyaga eléggé könnyen olvad, mint ezt a 

lángkísérlet bebizonyította, földpátja a szintén könnyen olvadó Oligoklas ; 

a Gránát hasonlóan 5 olvadásit ásvány, csak a Biotit olvad nehezen vagy 

épen nem, de alárendelt mennyisege által az olvadásra nem is gyakorol¬ 

hatott korlátozó befolyást. 

Ezek után következtethető, hogy a fiatalabb, közvetlen szomszédsá- 
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gában történt Augit-Trachyt eruptió alkalmával olvasztatott meg és lett 

nagyrészben talán el is temetve. A magas Polana felé haladva, ezen hely¬ 

től nem messzire, szöveti tekintetben eltérő vörösebb s rétegesebb szer¬ 

kezetű Biotit-Trachytra akadtam. Ez még nagyobb változáson ment át. 

Földpátja nem annyira üveges, hanem zonális szerkezetű. Lángkisérlet és 

extinctioi szögek értéke inkább Andesinra mint Oligoklasrá vall. Biotitja 

gyérebb és ronesoltabb; a Gránát nyoma azonban megvan. 

Gneisz (Biotit-Muscovit-Gneisz). AJPolana hegycsoport Gneisz kőzetei 

helyenként a Gránithoz közelítenek, hanem réteges kiképzödésök annyira 

feltűnő, hogy a megkülönböztetés könnyű. Ezen Gneiszok részben nagy 

metamorphismuson mentek és mennek át. 

A kriványi vasútállomástól Hrinyovának, tehát E. fele haladva a Sza- 

latna jobb partján, a felső malom feletti keresztnél, közvetlen az út mellett 

kezdődik a Gneisz terület, melyen a Detvai irtványosok házai (laz-ok) 

vannak szétszórva és melynek kissé ENy-i részéből tört ki a Polana-Tracliyt 

tömzsöke. Ezen a Zlatná-nak nevezett magaslaton gyűjtött példányok, 

bár a felületről vannak véve, még elég épek. 

Szövete egyenlően szemcsés, gránitos. Tömöttsége 2.6G. HCl-al meg¬ 

cseppentve nem pezseg. 

Makroskopos megtekintésnél feltűnő az okker-sárga quarcz, melyen 

kivűl körülbelül egyenlő mennyiségben látni kétféle földpát ásványt,amely 

a hasadás minőségében, de színben is eltér egymástól. A kétféle csillámból 

uralkodik a Biotit; Muscovit alárendelten fordúl elő. A Magnesia csillám 

leveles halmazokban van kiképződve. 

Kétféle földpátját a SzABŐ-féle kísérletnél vizsgálva, azt találtam, hogy 

a kevésbbé jól hasadó sárgás Labrador/ínak vehető; a színtelen, jól hasadó 

pedig Amazonit. Vékony csiszolatban, a makroskoposan felsorolt elegyrészek 

könnyen felismerhetők s a földpátot kivéve elég épek. Sok a polvsynthetikus 

quarcz és a földpát. 

A földpátoknak egyike erős zavarodást mutat, keresztezett nikolok 

között azonban a kaolinos anyagban tisztán kivehető még a meglehetősen 

sűrű ikerrovátkossag, csakhogy az ikersíkok nem olyan élesek mint az ép 

egyéneknél, hanem elmosódottak, vagy néha a csillámokat jellemző hullá¬ 

mos irányban gyakran nagyobb görbületekbe futnak le. 

Helyenként a földpát lassú fokozatos átmenete Muscovitba, különösen 

keresztezett nikolok között, igen tisztán látható. 

Muscovitja, Biotitja ép és ez utóbbi gazdag azon sajátságos, szabályosan 

fellépő zárványokban, melyek ezen vidékek Biotitjait jellemzik és melyekről 

későbben bővebben fogok megemlékezni. (II. tábla. 1., 2., 3. ábra.) 

Zöld Chlorit pikkelyecskék és epidot-tük szintén láthatók. Magnetitnek 

vagy Pyritnek alig van nyoma. 

Hrinyova közvetlen környéke a Polana hegycsoport felé tehát D Ny- 
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E-nak Gneisz, Cklorit és Csillámpalák (néha steatitos) egymásra tolódásából 

áll. Mind a Gneisz, mind a palák nagy szerkezeti változatosságot mutatnak. 

A Gneiszok rendesen tömörek, szívósak és makroskoposan Biotitjuk 

rendesen parányi pikkelyek s lemezkek alakjával bír. A kétféle földpoát mellett 

megvan a quarcz s ezt gyakran, majdnem rendesen, nagyobb szemekben 

szép kékes Cordierit kíséri. Mint érdekes makroskopos zárványok, zöld 

Chlorit, barnás Sphen nem ritkák. Ez utóbbiak bennőtt egyénkéin több 

esetben felismerhető a ooP, Va p oo, £00; vagy oP; 2/3ü2, íoo, 

A csillámpalák néha gazdagok benőtt fekete, fényes lapu és varrótű 

vastagságú hosszú Turmalin oszlopocskákban, más esetben egy kissé steati- 

tes módosulatainak üregeiben fényes, világos sárgásbarna tűcskék halmaza 

látható, a mi bizonyára Rutil. 

Vegre ezen hegységcsoportnál még felemlítem, hogy a Trachytok 

K-re Phyllitek, Csillámpalák, Gneiszokból; E-ra Vöröshomokkőből, Csil¬ 

lámpalákból, felső Trias Dolomitból és Quarczitokból; Ny-ra Quarczitok és 

Gneiszből emelkednek ki, D felé es DNy felé azonban e régi kőzeteknek 

nyoma nincs, kivéve egy kis helyet Lieszkócznál es Zólyomnál, hol a Quar- 

czit és Gneiszok kis területen kibukkannak: — miután a Trachyt eruptio 

termenye láva, hamu stb., erre folyt és rakódott le. 

II. Vjepor hegycsoport. 

Nyirok. Kriván vasúti állomástól E-ra a Mnich körül és a Szalatna 

EEK felé húzódó völgy oldalain és a magaslatok fensikjain a Trachyt és 

Gneisz Nyirokjával találkozunk. Ez a Nyirok képezte termőföld az ottani 

körülmények között a jobbak közé sorolandó. 

Angit-Trachyt. Augit-Trachytot ebben a hegységcsoportban ez ideig 

csak is a Mnich hegy önálló, 539 méter magas kúpjának és a magas Vjepor 

gerinczének 1341 m. anyagában ismertem fel. Mindkét helyen nem nagy 

kiterjedésben fordúl elő. Mostanáig csak a Mnich Trachytját tanúlmányoz- 

tam és röviden a következőket említem fel. 

A kőzet tömöttsége H‘70. HCl-ral nem pezseg. Makroskoposan az alap¬ 

anyag sötét, néha majdnem szurok fekete tömött üveges-féle, belőle porphi- 

rosan válnak ki fehér üveges egyforma nagyságú földpátszemek és oszlo- 

pocskák, Augitok és kevés megolvadt Amphibol zárvány, egyes esetekben 

piros elváltozási szegélylyel. 

Vékony csíszolata üveges mikrolitos alapanyagban; a mely feltűnően 

egyforma pont nagyságú magnetit szemekből és mikroskopikus kicsiny 

plagioklas léczecskékből áll: porphirosan kiválva Földpát, zöld Augit és 

Magnetit látható. A Földpát nagy része alapanyag és amorph barna üveg 

zárványokban gazdag, néha egészen el van azokkal borítva. Ikerrovátkos 
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és a mennyire megközelítőleg szabályszerű irányban kioltási mérések voltak 

lehetségesek Anorthitoknak bizonyultak (a lángkisérlet Anorthit-Bytovnitot 

mutatott). Az Augit zöld-vörösbarna; a jellemző hasadási vonalakon kívül 

néha sok repedés járja keresztül s gazdag a zárványokban; ilyen a barna 

üveg, Apátit, földpát mikrolit, Magnetit és egy megolvadt ásvány (talán 

Amphibol) maradványa. Egy szép Augit metszetben feltűnő egy nagy 

Plagioklas zárvány. Több helyen hexagonos fekete parallel hosszú rnikro- 

litok által átszőtt ásvány emlékeztet Hánynia, vagy Noseanra, de optikai 

viselkedése folytán ez idő szerint nagyobb Apátit OP és a főtengely irány¬ 

ban ocP átmetszeteknek tartom. 

A fekete elegyrész nem mindig Magnetit, mert némely egyén helyenként 

sötétbarnán áttetsző. Meghatározni azonban nem lehet. Limonitos kiválás 

nem ritka. 

A Mnich kőzete ezek után Augit-Anorthit-Trachyt, ritkán megolvadt 

Amphibol zárványokkal. 

Gneisz. A Vjepor hegycsoport eme kőzetei (az eddig gyűjtött példányok 

szerint) általánosságban megegyeznek a már előbb felsoroltakkal. Hol 

durvább szerkezetűek, rétegesek, hol megközelítik a valódi Gránitot. Össze¬ 

foglalva a következőket tartom érdemesnek felsorolni. 

Az épebb Gneiszokban makroskoposan a Quarczon kívül kék Cordierit 

nem ritka, a földpátok hol épebbek, hol mállottabbak, valamint a Csillá¬ 

mok is. Sphen, Chlorit szintén látható, gyakrabban az utóbbi. 

A Földpát lángkísérleti meghatározása Oligoklast és Ama'zonitot ered¬ 

ményezett. 

HCl-ral nem pezseg. 

Vékony csiszolatban fehér, szürke, néha víztiszta elegyrészek között 

barna, néha egészen zöldes Biotit pikkelyek és lemezkék mutatkoznak, 

melyek között ritkábban kicsiny, Sphen egyénkék is észlelhetők. A Biotit 

lemezkék 1—1.5 mméter szélesek. Az átlátszó nem zavaros elegyrész 

nagyobb-kisebb (1—-1.5 mméter) polysynthetes összenövést! Quarcz; a 

többé-kevésbbé zavaros kinézésű egyének: hosszúkás vagy szemcsés Ortho- 

klas és kevesebb Oligoklas. Egy ilyen Orthoklasnál az ikerösszenövést a 

karlsbadi törvény szerintinek (M iker sík) találtam, azon különösséggel, hogy 

az egyik fél egy egyénből állott, míg a másik többszörös iker volt. A földpát 

gazdag zárványokban, benne kisebb-nagyobb Apatit-tűk és chloritos részek 

láthatók. Ritkán és rendesen nagymérvű elváltozást mutat, mely részben 

kaolinosodás fellépésében, részben csillámmá való átalakításban észlelhető. 

Valószínű, hogy ezen Gneiszok muskovitja nem törzs elegyrész, hanem 

utólagos folytonosan képződő, metamorphosis által keletkező ásvány, mely 

szaporodván, a kőzet palás szerkezetét idézi elő. 

Magnetit vagy Pyrit alig van. 

Gránit: A) Biotit Gránit. A Magúra felől jövő Bielivodi patak 
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keskeny völgyének felső részében felette durva szemű Gránit módosulatot 

találtam, a mely lencse nagyságú quarezok s földpátok egyenlő mennyisé¬ 

géből és hasonló nagyságú sötétbarna majdnem fekete Biotit lemezeknek 

halmazából áll. Muskovit nincs benne. 

HCl-ral megcseppentve nem pezseg. 

A kétfélének ismert földpát viselkedése a lángkísérletben a következő. 

Feher nem átlátszó elég jól hasadó : Andesin; míg a sárgás nem átlátszó 

tökéletlenebb hasadású a Perthit sorhoz tartozik. 

Vékony csiszolatban látni, hogy a földpátok nem épek, s hogy a 

kettő közöl az ikerrovátkos Andesin sokkal mállottabb mint a Perthit. 

Biotit gazdag, hosszú tűalakú interpositiokban (II. Tábla, 1., 2., 3. ábra), 

melyeket később fogok ismertetni. 

B) Biotit-Muskovit Gránit. ABieliVodi forrása felé haladva, Magúra 

telepítvényesek tanyái körűi ilyen valódi Gránit van, mely a bécsiek felvé¬ 

telén nem volt kitüntetve. A Gránit ép és szívós; magas szikla falakat 

képez, s a szükséges megnyitás után ipari-építészeti czélokra elég alkalmas 

volna. En, a mennyire időm s kisebb méretű térképem (1 : 144.000) meg¬ 

engedte, ezt a Gránit-területet a környező Gneisztől elkülönítettem s beraj¬ 

zoltam. 

Tömöttsége 2.G7. 

Földpátja a SzABó-féle lángkísérleti módszer alkalmazásánál Perthit és 

0 ligák las-An de sin. 
Vékony csiszolatban uralkodik a viztiszta átlátszó quarcz, átszőve 

nagy nagyításnál előtűnő, hosszú, hájszálszerű egyenes meg nem határoz¬ 

ható mikrolitokkal; ép és zavaros földpát. Alárendelten barna és zöldes 

Biotit, színtelen Muskovit, epidotos részek s Sphen nyoma látható. Pyritet 

nem találtam. A kétföldpátból az Ortboklas uralkodik, néha ikrekben ; más¬ 

kor oly egyénekkel van dolgunk, a melyeknél a kristály szélei keresztezett 

nikólok között még teljesen épeknek bizonyúlnak, míg belsejök kevés kaoli- 

nosodás nyomait mutatja, vagy intensiv piros-zöld színjátékban a Mus¬ 

kovit képződés igen tanúságos tüneményeit látjuk. Az Oligoklas sűrűn 

ikerrovátkos és az Orthoklasnál mállottabb. 

Biotitja a lehető legépebb, néha czafatos végű metszetekben barna 

vagy sötét üvegzöld s hosszmetszeteiben erős dichroismust mutat. Zárványa 

néha Magnetit és egy más, felette szabályos elhelyezkedésű interpositio, a 

mely a Polana-Vjepor csoportok Gneiszeinek Biotitjában több esetben, a 

Gránitokéban pedig rendesen megvan. A Muskovitokban ezen interpositio 

hiányzik. A Biotit oP irányában evvel egyközösen, sűrűn egymás mellett 

hosszú, világos átlátszó, az egész egyénen átmenő tűk látszanak, melyek 

egymással feltűnő egyforma szabályos szögeket képeznek. (II. Tábla, 1. ábra.) 

Többé-kevésbbé pontos hosszmetszetben a tűk végei a II. Táblán, 2. ábrá¬ 

ban lerajzolt képet mutatják. 
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Ez ideig főképen a kristályos palák, de különösen a Gneiszek Biotit- 

jában észleltek csak hasonló interpositiókat, melyek azonban rendesen 

másodlagos kepződésűeknek bizonyultak. Különösen említést tesznek erről : 

■J. Zirkel. Die Zusammensetzung des Kersantons. Bericht d. k. Sachs. 

Gesellsch. d. Wissenschaften, 1875, pag. 202. 

1870. -J. Zirkel. Mikroscopical Petrography. Washington, 1876, 

pag. 15. 

1878. E. Kalkowsky. Zeitschr. d. d. geolog. G. 1876, pag. 701. Gneiss- 

formation des Eulengebirges. 

1881. Cross C. W. Tschermak Miner. u. Petr. Mitth. Bd III. pag. 

371—372. 

1881. J. Sandberger. Neues Jalirb. f. Miner. G. u. P. I. pag. 258. 

1881. -J. Becke. Tschermak, Min. u. Petrogr. Mitth. Bd IY. pag. 285. 

1882. H. Gylling. Geol. Foreningensi Stockholm. Förhandl. Nr. 74. 

Yol. VI. H. 4. 

1882. -J. Sandberger. Neues Jahrb. f. Miner. G. u. P. II. pag. 192. 

1883. Max Hollrung. Untersuchungen über den Kubellan. Tscher¬ 

mak, Miner. und P. Mittheil. Bnd. V. Heft IY. 

1883. Georg H. Williams. Die Eruptivgesteine dér Gegend von Try- 

berg in Schwarzwald. Neues -Jalirb. für Miner. G. u. P. pag. 617. 

A magyar petrograíiai irodalomban tudtommal senki sem ismertetett 

ilyíéle Biotit interpositiókat. 

Hollrung Poibellan interpositiói valószínűleg a Biotit elváltozása 

folytán keletkeztek. Ezek csak kurta egyénkekben sorakoznak egymáshoz. 

Williams Biotit interpositiói azonban majdnem teljesen hasonlítanak a 

leírt Magurai, Hrinyovai Zsjárihoz, csak hogy itt ezek nagyobb egyénekben 

fordulnak elő. 

A Magnesia csillám többé-kevésbbé liexagonos táblácskákban néha 

szabálytalan alakú lemezkekben fordúl elő és tetemes vastagságot is ér el. 

Tschermak után a c = oP; b — ooí oo és az m = oo P lapoknak felel 

meg. Az optikai tengelyek síkja a be éllel párhuzamos. A csillám zöldes 

vagy tombakbarna és teljesen ép. Ellenkező esetben t. i. a mállásban levő 

Biotitban a zárványok teljesen eltűnnek, vagy csak szórványosan láthatók 

meg. Valószínű tehát, hogy ezen zárványok a bezáró kőzettel egy időben 

keletkeztek. 

Kis nagyításnál egy oP irányban hasított lapocskán, vagy a csiszolat¬ 

ban is, mint három felette éles egymást 60°, illetőleg 120° alatt metsző 

sötét vonalrendszerek tűnnek elő. Az egyes vonalak oly sűrűn fűződnek 

egymáshoz és szelik egymást, hogy a különben elég vékony lemezkét 

néha egészen sötétté teszik. Ezek a zárványok mindig a oP irányában 

fekszenek. 

Felette vékony lemezkéknél és igen nagy nagyításnál arról győződ- 
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hetünk meg, hogy ez a fekete vonalrenclszer igazi vékony kristályokkól áll. 

A kristály egyének vastagsága igen ingadozik. Egy részük 600-szoros nagyí¬ 

tásnál is csak mint vonalak tűnik elő, a legtöbb azonban ilyenkor tisztán 

mutatja kristályosodott szerkezetét. A legrövidebbek a legvastagabbak és 

Vöoo-töl V20 millimétert is elérnek. Rendesen tű vagy hajalakúak, gyakran 

az egyik vég felé keskenyedők és kiliegyesedők. Egyes rövid, de vastagabb 

egyének vagy egyes kristályokban, vagy szabálytalan elhelyezkedéssel 

hosszabb sorokba fűződnek egymáshoz. Néha szépen látni az ikerképző¬ 

dést (II. Tábla, 3. ábra), mely néha többszörösen ismétlődik. Lehető pon¬ 

tos méréseknél azt találtam, hogy egyes esetekben két egyén 55° alatt van 

egymáshoz nőve. Közönséges fényben ezek a zárványok erősen fénytörők 

keresztezett nikolok közt erősen fénylenek a sötét Biotit tömegből és hossz¬ 

irányokkal egy közösen oltanak. 

G. H. WiLLiAMS-nak sikerült az általa észlelt egészen ilyennemű 

Biotit zárványokat chemiai elemzés alá vetni, s ezeket Rutiloknak találta. 

Az optikai viselkedés szintén erre vall. 

A Hrinyovai Csillámpalák üregeiben fennőtt Rutit-tűkkel már talál¬ 

koztunk, az optikai viselkedés, de főként a Williams által leírt egyénekhez 

való teljes hasonlatosság folytán ezen Biotit interpositiók sem egyebek mint 

Rutilok. 

Apátit V20 — V5 sőt nagyobb oszlopokban fordul elő. Nem ritkán 

látni a P-t és a oP-t, s az utóbbinak egy közös hasadási irányait. 

Ritkán láthatni még Amphibolra emlékeztető maradványokat, me¬ 

lyek rendesen már teljesen Epidottá változtak, de egy esetben az Amphibol 

alakja, s egyéb tulajdonsága még észlelhetők csak, hogy az egész egyén 

parányi Epidot oszlopocskákra változott már. — Sphen nyoma. 

A másik sokkal nagyobb kiterjedésű Gránit előfordúlás a Zsjar-patak 

mentén, Miklósfalva mellett fekvő Lidovski Vrh tömege. Ez a Gránit szür¬ 

kébb, épebb és apróbb szemű a magurainál s szintén Biotit-Muskovit-Gránit. 

Tömöttsége 2.62. HCl-ral nem pezseg. 

Földpátja a lángkisórleti módszer alapján Perthit és Oligoklas. 

Mikroskop alatt sok víztiszta Quarcz a mely poláros fényben élénk 

színeket játszik. Az Ortlioklas ép, kevésbbé a Plagioklas. A földpát azon 

metszetei, melyek többé-kevésbbé négyzetek, sűrű ikerrovátkosságot mutat¬ 

nak, a melyek azonban az M-mel (00P00) párhuzamosan esnek, csak egy¬ 

szerű pótszíneket mutatnak. A Plagioklas rácsozott módosúlata nem mindig 

Mikroklin (Mikroklínokat e két Gránit csoportban ez ideig nem találtain), 

lehet az kétféle ikerösszenövés eredménye is, ugyanis a gyakori 00P00 és a 

ritkább oP. iránybelié. Ilyeneknek tartom az itt rendes ikerrovátkosság 

között előtűnő, kisebb rácsozott foltú földpátokat is. 

Muskovit Biotitnál több és ép, az utóbbi tele Rutil zárványokkal. Egyes 

esetekben vékony Epidot ereket is látni. E Gránit falak mentében találtam 

Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 8 
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még szép intensiv hús-veres földpátú ep Gránit hömpölyeit és egy Epidot 

kőzet törmelékét, mely utóbbi valószínűleg egy Epidotdiorit nyomára fog 

majd vezetni. 

A talált csillámpalák vagy erősen cbloritosak vagy steatitosak. Néha 

Cordierit is van bennök. 

E Gneisz-Gránit csoportban, K-re Miklósfalvától (Zsabicza bánya), 

gazdag, néha feltűnő hasadású Quarczok képezte dykok találhatók. Nagy¬ 

részben ezek szolgáltatják a krinyova-szkaliszkói üveggyárak nyers anyagát. 

Végliles-Kalinkai szakasz. 

1. Véghles. 

Nyirok. A Tracbytok ezen mállási terménye az alant fekvő dombso¬ 

rozatokon és völgyekben itt is uralkodik.Legnagyobb kiterjedését a Lieszkócz, 

Ocsova-Dubrava fensikon és a Ivoczán patak mentén Katinkától Véghlesig 

éri el. Lösznek nyoma sincsen. 

Augit-Trachyt. A véglilesi várhegy oldalain helyenként eruptív breccia 

látható, melyből a tömeges kőzet emelkedik ki. Ez néha kissé likacsos és 

rbyolitlios, vörösbarna színű. Fényes földpátja elég épséget bizonyít. 

HCl-ral megcseppentve nem pezseg. 

A SzABő-féle lángkísérletnél a földpát Anorthitnak bizonyúlt, de néha 

közel állt a Bytownitboz. HCl-beli oldatának lángfestése kevés Na-ot, semmi 

K-ot és kevés Ca-ot mutatott. Ez az utóbbi rendellenesség bizonyára hydro- 

quarczitosodásnak következménye. 

Vékony csiszolatban a mikrolitos alapanyagban a Földpát üvegesnek 

látszik. Elég gazdag a rendes zárványokban, melyeken kívül néha még 

megolvadt Amphibolt is tartalmaz. A zöld Augit igen repedezett és szintén 

gazdag zárványokban. Amphibol is van benne, de nagyon elváltozott álla¬ 

potban. Az alak megközelítő körvonalát sötétbarna — fekete opák szemecs- 

kék képezik, melyeken belül azonban néha még megvan az Amphibol 

sötétbarna, erős dichroismust mutató anyaga, a jellemző hasadási vonalak 

nyomaival. Valószínű, hogy itt egy Amphibol-Trachyt Augit-Trachyttal 

keveredett. 

Felette érdekes a Kápolna magaslat Traehytja, mely a Véghlesi vár- 

begygyel szemben aSzalatna széles medre és keskeny partja által elválasztva 

ennek jobb oldalán képez egy kerek, önálló 419 méter magas kúpot. 

Ez a Trachyt részben perlitesedő, részben horzsaköves és ritkán 

mutatja a normál állapotot. A földpátok gyakran erősen üvegesek, zonális 

szerkezetűek és búsveresek. A fekete elegyrészek hol külső olvadás nyomait 

mutatják, hol hosszas, fényes lapú oszlopocskákat képeznek. 

Vékony csiszolatban üveges-mikrokristályos, néha egyes példányok- 
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bán (YIi) tiszta vagy poros barna üveg alapanyagban porphyrosan kiválva 

az elegyrészek. A íöldpát nem mindig tiszta, íendesen alapanyag vagy 

üvegzárványokkal van tele. Ritkább benne az Augit, Magnetit, leggyakrabban 

nagy szemekben ésApatit-Hámatitzárvány.Néka Amphibol szemeket is tartal¬ 

maz. Az Augit zöld-barna és úgy repedésekben, mint zárványokban igen gazdag. 

Az Ampliibolok meg vannak gömbölyödve, néha fekete opák szemcsék által 

bekeretelve; de physikai tulajdonságuk könnyen felismerhetővé teszi őket. 

A Bohi-Kohlacka hegy (Rohi csúcsa 657 méter) Dettvától Ny-ra húzódik 

Véghles felé az országút mellett. E hegynek legkeletibb része erős utólagos 

solfatárai hatásnak volt kitéve, úgy hogy a normál Trachyt, valamint tajt- 

köves conglomerátja, egészen meg van halaványítva: legnyugatibb csúcsa 

pedig még meglehetősen ép anyagból áll. A hegyvonulat közepének a losoncz- 

zólyomi országúkra néző falai epítkezesre kitünően alkalmas Trachyt con- 

glomeratból és tufából állanak. A normál Trachyt oszlopos és szép gömbös 

szerkezete mellett helyenként sok cordierites Gneisz-Csillámpala módosúlt 

zárványait tartalmazza. A kőzet üveges módosúlataiban gyakori egy sárga 

opál-anyag és más esetben halavány, szalmasárga Tridymit táblácskák és 

ezek csoportja. A'Tridymitek azonban nem fényesek. 

Tömöttsége 2.6. 

HCl-ral megcseppentve nem pezseg. 

A SzABÓ-féle lángkisérletnél a sötét normál Trachyt földpátja Lobra- 

e/onínak bizonyúlt. 

Vékony csiszolatban górcső alatt az alapanyag barnás szürke. Pola¬ 

rizált fényben isotrop, keresztezett nikolok között csak egyes kisebb-nagyobb 

földpátszemek derülnek benne világossá. A mikrolithos elegyrészből legtöbb 

benne a Magnetit. Az alapanyag körülbelül a kőzet fele. Közönségesen 

polysyntlietikus Plagioklasokat, Augitot és nagyobb Magnetit szemeket látni 

amabból kiválni, ezután Amphibólt s más ritkább zárványokat. A földpátok 

belseje rendesen tele van alapanyag részletekkel, légbuborékokkal a repe¬ 

dések mentén mállási terményekkel úgy, hogy foltos, szennyes kinézésűek. 

Ikerrovátkoltság a legtöbbnél szépen látszik, s ezenkívül néha még zonális 

szerkezet is, a mely kétféle földpát egymásra növését is mutatja. Máskor 

meghajlott vagy megtört egyéneket is látunk. Az Augit zöld és sárgásbarna 

erősen repedéses Magnetit, Haematit lemezkéket, ritkábban földpát részle¬ 

teket is tartalmaz. Egy esetben a zöld Augit közepét egy szabályos alakú 

fekete szemcsés olvadási termény tölti ki, mi vagy Amphiból vagy Biotit 

maradványa. A Magnetitből származó mállási termények (Fe2(OH)6) az 

elegyrészeket egészen vagy azok környékét néha homályossá teszik. Az Am¬ 

phibol erősen megváltozott külsejű s fekete opák vastag kerettel van 

beszegve; csak a közepén mutatja még az Amphibol tulajdonságait, s tel¬ 

jes elsötétedést. A kivált sötét opák szemcsék nem mindig magnetitek, de 

meghatározását ez ideig nem bírjuk. Az Amphibol, mely az Augitnál köny- 

8* 
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nyebben olvad a bomlás és elváltozás nyomait utólagos hő behatásoknál 

sokkal nagyobb mértékben mutatja. * Vannak esetek, mikor az Amphibol 

alakját megtartva, majdnem teljesen fekete lett, vagy mikroskopikus Augit 

zárványokat tartalmaz, melyek nem változtak. Máskor az Amphibol még 

átlátszó, de már nem egy egyén, hanem tömérdek parányi oszlopocskákra 

van oszolva, melyek meglehetős egyenesen oltanak ki, s néha mikrolit 

rajok alakjában hagyják el az anya egyént. Más egyének befelé számos 

repedést mutatnak, melyekhez opák szemcsék egyéb mállási vagy elválto- 

zási termények sorakoznak. Végre vannak esetek, a mikor csak egy töké¬ 

letlen fekete szemcsés contur emlékeztet az egykori Amphibolra. 

Olyan csíszolatokban, melyekbe régibb kőzet-zárványok is estek sok 

elég ép zöldes, barna vagy megolvadt feketekeretű Biotit: kristályosodott 

Cordierit s egyéb ez idő szerint meg nem határozható ásvány is mutat¬ 

ható ki. 

Valószínű, hogy ezek a kőzetek még Hypersthent is tartalmaznak, mé</ 

pedig bennó've a rendes elegyrészek sorában. Újabb gyűjtések es tanulmányok 

lesznek szükségesek, hogy ez a gyanításom teljesen tisztázva legyen. 

A jBohi kőzete tehát: Amphibol-Trachyt és Augit-Trachiyt tipuskeve- 

redése. Labradorit-Andesin földpátokkal (Hypersthennel ?) s helyenként 

még azon régi kőzetek ásványaival, melyekkel az eruptio alkalmával érint¬ 

kezett; normál állapotban s tufás conglomerátokban. 

2. Katinka. 

Kalinka Véghlestóí mintegy 5.5 kilométernyire D-nek középmagasságú 

hegyek között fekszik. ** A kénbányát környező, véghleshutai — kalinkai 

hegy nyúlványok és a szép majdnem önálló Lisecz hegy kúpja szűk katlant 

kepeznek, melynek nyílása EK felé Kalinka községbe vezet. Az elhagyott 

kénbánya Kalinka falutól mintegy 1.8 kilométernyire van. Az egész alakulat 

egy nagyobb mérvű kráter-féle mélyedésre emlékezteti, mely utólagosan is 

hosszú időkön át az Augit-Trachyt eruptio solfatárai működésének volt 

kitéve, s talán még mostan sem mentek eme helyek mélyebb részei ezen 

erősen átalakító hatástól. Együtt láthatni itt a sulfátos és sulfuros hatást. 

A hegység teteje felé normál kőzetekkel van dolgunk, míg az alsóbb 

övékben az elváltozás nagyobb vagy kisebb fokával találkozunk. A Nyirok 

takaró alatt, melynek vastagsága különböző, van egy okkersárga lágy agyag, 

mely lefelé keményedni kezd, s helyenként kisebb-nagyobb mennyiségben 

* Dr. Arthur Beckee mesterséges megolvasztásnál, Anclesit-magmában hasonlót 
tapasztalt. 

Jelenleg csak a Lisecz hegy és alatta illetőleg benne levő kénbánya közvet¬ 

len környékét Írom le, miután a rendelkezésemre álló egyetemi anyag csak onnan 

való és magam is csak ott gyűjtöttem. 
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tartalmaz rostos Gipszet, Selenit kristályokat, sőt Zipser szerint* (ki körül¬ 

belül 1823-ban kért először jogot a kalinkai kénbányászatra) Eealgárt is. 

Ezek után következik a részben agyagos és hydroquarczitos Trackyt-tufa 

részben erősen elváltozott Kaolinos és Pyrites Augit-Tracbyt, a melyekben 

a kén nagyobb mennyiségben rakódott le. Az elhagyott kénbányát jóformán 

csak nagy fehér gorczok jelölik még, melyekben azonban bőven lehet 

gyűjteni a bánya belsejéből származó kőzeteket. Ottlétem alkalmával a 

bánya teljesen járhatatlan volt, s az állami egykor terjedelmes épületek 

teljesen elpusztultak. 

A bánya megnyitása után az első szintén egy nagy 11 méter átmérőjű 

54 méter magasságú hydroquarczosodott zárványt találtak, mely 1500 mázsa 

rudként adott. A Gábor-tárna megnyitása után 9—11 méternyire már kén¬ 

telepre jutottak, mely innét kezdve 105 méternyi hosszaságban tartott, míg 

ezután a Lisecz hegy Ny-i részében normális Augit-Trachyt következett. 

A tárnát tehát EK-nek folytatták a merre a kéntartó réteg 1.5 méter vastag 

és 42 méter hosszú volt. Ez a mívelet 45—69°/o kéntartalmú nyers anyagot 

szolgáltatott. Későbben Adler Károly bányamérnök vezetése alatt egy 

42 méter mélységű akna ásatott le, s ebből több tárnát vágtak. Adler Ká¬ 

roly ** nagyban való feldolgozás mellett 6% kéntartalmúnak becsülte a 

kiaknázható anyagot egyre másra s e csekély mennyiség daczára a bányá¬ 

szat igen jó haszonnal fizette ki magát. Azon időben, mikor az állam a 

kalinkai kénbányászatot megszüntette, a legnagyobb virágzásban volt, s a 

csekély számú hevérekkel naponként 350 mázsa kéntartalmú kőzetet dol¬ 

goztak fel. A nyert kén a legfinomabb minőségühöz tartozott. A kezelés 

egyszerű volt, ugyanis a kénércz vascsövekbe rakatott, tüzelés által a kén 

elpárolgott és azután a hidegebb részekben lerakodott. Finomításúl a kén 

katlanokból átdestiláltatott. Eleinte rudkénbe öntötték a tiszta anyagot, 

későbben hosszas négyszögű formákba, melyek egyenként 25 fontot nyom¬ 

tak. Hallomás szerint a Carolus tárnában találták a legszebb ként, hol 

azonban egy repedésen oly meleg tódult ki, hogy közelében a bányászok 

nem bírták ki a hosszasabb időzést, s nem is igen akartak e helyütt 

dolgozni. 

A Haueritek (Mangánbisulfuret : Haidinger indítványára Haléi; 

József lovag nevére keresztelve) a tárna D-i szárnyában fordúltak elő s 

vagy önálló kristályokban vagy mint egyének csoportjai s buzogány-féle 

összenövési halmazok agyagban bennőve vagy pyrites és gipszes göm¬ 

bökön néha szép sárga kén társaságában. 

Mindezeket nem tartottam feleslegesnek a kalinkai bányászat tör¬ 

ténetére vonatkozólag röviden leírni. Azt hiszem, hogy különösen kénsav- 

* Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VIII. nagy-gyűlésének munkálatai 1863. 

** Földtani Közlöny 1873. 
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gyártás czéljából érdemes volna a kéntelep pontos és lelkiismeretes tanul¬ 

mányozása. 

Áttérve a gyűjtött kőzetekre, ezeknek sokféle módosulatából most csak 

röviden nehányat irok le. 

A Lisecz ép anyaga sötét feketés szürke, kissé sárgás, nem igen jól 

hasadó földpáttal, fekete vékony oszlopos kristályokkal s helyenként 

sárgásbarna, néha vöröses szemcsés mállási terménynyel. Mint másodlagos, 

járulékos elegyrész a Pyrit s néha Gipsz is lép fel. 

A bánya belsejéből kikerült darabok másképen néznek ki és az 

eredeti elegyrésznek állapota is egészen más. Az eredeti majdnem fekete 

szint szürkés, sárgás fehér s végre hófehér váltja fel: mely fokozatos szín- 

változás a fekete ásványrész fokozatos elváltozásával halad. Ugyanekkor 

a földpát is Kaolinná lesz. Az eredeti elegyrészek elváltozásával mindin¬ 

kább előtérbe lép a Gipsz és Pyrit s az alapanyag is hydroquarczitos lesz, 

úgyszintén a likacsossá lett kőzet többé-kevésbbé megtelik kénnel. 

A legépebbnek tömöttsége 2-8. 

A SzABÓ-féle lángkisérlettel az ép földpát Anorthitnak (kissé Bytow- 

nit féle hajló) bizonyúlt. Más példányból hasonlóképjjen, csak hogy a föld¬ 

pát HCl-beli oldata a spectroscop segélyével kevés Calciumot m utatott, mi 

annak jele, hogy a földpát már nem teljesen normális. Az egész kőzet HC1- 

oldata sok Calciumot elég Káliumot és Nátriumot mutatott. Pora HCl-val 

megcseppentve kissé pezseg s a feloldott részből Fe, Ca, és kevés Mg volt 

kimutatható. 

Az ép kőzet vékony csiszolatában a földpátban nagyobb nagyításnál 

a kaolinos képződésén s egyéb gyakori zárványokon kívül apró üveges 

gömbök is láthatok, melyek a hydroquarczosodás terményei lesznek. 

A fekete ásvány zöld vörhenyesbarna Augit, a mely a rendes tulajdonságo¬ 

kat mutató egyéneken kívül olyanokban is tanulmányozható, melyek 

oszlopos átmetszetei egy optikailag különböző magból és burokból állanak. 

Ugyanis midőn a burok zöldes és kevés hasadási irányt vagy repedést 

mutat, a mag verhenyes sárga és sűrűn át van szőve repedésekkel és hasa¬ 

dási irányokkal. Magnetit, üveg és alapanyag vagy üveg zárványokban az. 

Augit elég gazdag. Az Augit egyéneket néha Magnetit és más opák sötét 

anyag elég sűrűn környezi. Kevés megolvadt vagy elváltozott Amphibol 

nyoma is van. 

Más példányokból a földpát teljesen kaolinosodott és csak keresztezett 

nikolok között, mutat még egy elég élénk szinti igen vékony keretet s igen 

ritkán és gyengén az ikerrovátkosság homályos nyomát. Máskor a földpát 

helyett egy sárgás barna amorph anyag foglal helyet. 

Magnetit kisebb-nagyobb szemekben van elég s Pyrit átmetszetek is 

láthatók már. Végre vannak olyanok, melyek, bár a kőzet még egészen 

sötét, vékony csiszolatban az elváltozás nagy fokát mutatják. 
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A földpátnak alig van nyoma, Augitnak vagy Ampliibolnak csak a 

mállási terményei vannak meg mint fekete vagy vörösbarna (limonitos) 

szemcsék csoportjai. Magnetit igen gyéren, de annál több Pyrit, néba szép 

kristályátmetszetekben. 

Ezek a példányok azonban (IOO15) arról nevezetesek, bogy üregecs- 

kéiket zöldessárga kén tölti ki, a mely néba nagyobb nagyításnál szépen 

kikepződött az alapanyagtól az üreg közepe felé fennőtt kristályokban vált 

ki (I. tábla, 2. ábra). A kristálykák oszloposak pyramis lapokkal, melyek 

néha mintha sűrűn volnának rovátkolva. A mint a csiszolat egyik részét a 

láng közelébe hoztam, az üregekben a kén megolvadt és a kristályodott 

vagy kristályos állapotot amorph fehéres gömbös kén cserélte fel. 

500—600 szoros nagyításnál az alapanyagban nagy számú világos- 

barna rövid prisma alakú átlátszó parányi kristálykák tűnnek elő. Ezeket 

nem határozhattam meg. 

A kalinkai-liseczi kőzet tehát Angit-Anorthit (Bytownit) Trachyt; 

Amphiból (Biotit ?) Magnetit Pyrit Gipsz és kristályosodott kén másodla¬ 

gos elegyrészekkel. 

* 
X * 

Iparilag fontosnak tartom a zólyommegyei Gránit területek figye¬ 

lembe vételét; kellő előmunkálatok után biztosan hiszem, bogy belőle igen 

jó, talán első rendű anyag kerülne ki. 

A Bohi begy Trachyt tufája és brecciája szintén kitűnő (könnyű) 

építő anyag, a melynek még az az előnye is megvan, hogy a lehető leg¬ 

nagyobb méretekben fejthető; s a kriványi vasúti állomáshoz jó országúton 

és a közelség tekintetbe vételével a legkönnyebben szállítható. 

A kalinkai kénbánya s a megye területén bőven előforduló finom 

fazekas és kőedény agyag, hasznot hozó ipar ágazatok létesítésére szolgál¬ 

tatnának biztos alapot, a melynek helyes és szakszerű berendezése által 

nemcsak az állam és egyes nagyobb birtokosok nyernének, de főképen az 

igazán elszegényedett és mostohán elhagyott népesség nagyon szomorú 

sorsán lehetne jelentékenyen segíteni. 

Zólyommegye kőzeteinek petrograpliiai tanulmányozására vonatko¬ 

zólag ez volt első közleményem. A mióta e hézagos, rövidre foglalt tanul¬ 

mányom elkészült, a megye egyik nagy területén teljes gyűjtést és pontos 

geológiai tanulmányozást végeztem be. Szándékom a most bemutatott 

részt legközelebb kiegészíteni és fel fogom dolgozni a Beszterczebánya, 

Libetbánya, Zólyom városokat összekötő vonalok közé eső nagy három¬ 

szög anyagát is. 

A kis munka végeztével egy kedves kötelességnek teszek eleget. 

Hálás köszönetem nyilvánítása ez azokkal szemben, kik a gyűjtések és jelen 
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tanulmányom megírás alkalmával jóakaró szíves támogatásban része¬ 

sítettek. 

Dr. Szabó József egyetemi tanár úrnak s intézeti igazgatónak, az 

egyetemi ásvány-kőzettani intézet birtokában levő, erre a vidékre vonatkozó 

anyag szives átengedéséért s a külső munkálatokba való jóakaró bevezeté¬ 

séért; a Magyar Tudományos Akadémiának 1881-ik évi anyagi segélyezé¬ 

sért, hálás köszönetemet nyilvánítom. 

Sok köszönetét s hálás elimerést mondok nemeskéri Kiss Miklós 

úrnak a véghlesi nagy uradalom nemeslelkű tulajdonosának, kinek példásan 

kezelt birtokához tartozik a most leírt területek nagy része, s aki a tudomá¬ 

nyok iránti igaz érdeklődéssel támogatott a külső munkálatoknál. 

Végre zólyommegyei s budapesti barátaimnak köszönöm azt, hogy 

mindenkor oly őszinte készséggel segítettek munkálkodásomban. 

TÁBLÁK MAGYARÁZATA. 

I. Tábla 1. ábra. Biotit-Oligoklas Granát-Trachyt (Bhyolithos) vékony csiszolata. Hart¬ 

nack górcső nagyítása 3 szem- X 5 tárgy-lencsével. — Leirása a 

11-ik lapon. 

— 2. ábra. Kalinkai Augit-Trachyt mikroskopikus üregeiben képződött kén- 

kristálykák. Hartnack górcső nagyítása 4 szem- X 7 tárgy-lencsével. 

Leirása a 23-ik lapon. 

II. Tábla l.ábra. Biotit hasított lemezkéje, Butil zárványokkal. Hartnack górcső 

nagyítása 4 szem- X 5 tárgy-lencsével. Leirása a 15-ik lapon. 

— 2. ábra. Biotit többé-kevésbbé a főtengely irányában csiszolva Gránitban. 

Hartnak górcső nagyítása 4 szem- X 5 tárgy-lencsével. Leirása a 

15-ik lapon. 

— 3. ábra. Biotit hasadási lemezkéjében Rntil kristálykák és ikrek (XII2 ké¬ 

szítmény) Hartnack górcső nagyítása 4 szem- X 5 tárgy-lencsével. 

Leirása a 17-ik lapon. 
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A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL 1881-ben, 
a magyarhoni földtani társulat földrengési bizottsága által gyűjtött adatok alapján 

összeállította 

dl’. SCHAFARZIK FeRENCZ. 

(Ehhez a Ill-ik tábla.) 

Az elmúlt évben kevés földrengésünk volt. Az adatok, melyek már 

sűrűbben kezdenek egy-egy földrengés alkalmával befolyni, mindjobban 

és jobban megvilágítják ez egyes eseteket. Egy ismertebb rengési területen, 

a diakovárin Szlavóniában erősebb rázkodtatások mutatkoztak, a melyek 

némi károkat is okoztak. Kisebb földrengés, szintén egy ismert rengési 

területen, volt még a Kis Kárpátokban a Vág völgyében. A többi rázkodtatás, 

a melyekről tudomást szerezhettünk, izolált és gyenge természetű volt. 

Ezeknek legtöbbjéről ez időszerűit keveset mondhatunk, meglehet azonban, 

hogy évek során át tett megfigyelések és feljegyzések ezeket is megmagya- 

rázhatókká fogják tenni. 

Mielőtt magukra a földrengési tünemények felsorolására áttérek, 

fogadják ügybuzgó levelezőink szivességökért, a melylyel az elmúlt évben 

is támogattak bennünket, legforóbb és leghálásabb köszönetünket, azzal a 

kéréssel, hogy szives támogatásukat tölünk jövőben se vonják meg. 

Egyúttal felkérjük mind azon urakat, kik az általunk kiadott, a föld¬ 

rengésekről szóló kis tájékoztató füzetet eddig mégnem kapták volna meg, 

és azt bírni óhajtják, szíveskednének ebbeli óhajtásukat velünk levelező 

lapon tudatni (Földrengési bizottság, Budapest muzeum-utcza J 9), hogy 

számukra a füzetet (díjmentesen) azonnal megküldhessük. 

Az elmúlt év földrengései a következők voltak : 

Márczius 9-én éjjel 2 óra tájban gyenge rázkodtatást éreztek Brassó 

és Háromszék megyékben, mely daczára jelentéktelen intenzitásának mégis 

nagyobb területre terjedt ki. Erre mutatnak legalább azon adatok, a melyek 

szerint a földrengést közel ugyanazon időben Brassóban, Kezdi-Vásárhe¬ 

lyen és Bereczken eszlelték. Tekintetbe véve, hogy Baróth és Ivöpecz vidéké¬ 

ről negatív adatok érkeztek be, a földrengés által érintett és a fent említett 

három pont által jelzett terület DNy—EK-i hosszkiterjedéssel bírna és kb. 

a Feketeügy völgyével esnék össze. Fájdalom azonban, hogy csak Brassóból 

sikerült használható positiv adatokat ezen földrengésről beszerezni, s e 

tekintetben Schwarz Ágoston és Hausmann Vilmos urak leveleire támasz¬ 

kodhatunk. Hogy milyen gyenge volt azonban a tünemény még Brassóban 
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is, az kitűnik abból, hogy a legtöbben, többi között a kath. gymnasiumj 

tanárai, a kikhez szintén fordultunk adatokért, észre sem vették. 

Schwaez Ágoston úr szerint a rengés márczius 9-én éjjel 10 percz- 

czel 2 óra után (brassói idő szerint) következett be és három gyenge lökés¬ 

ből állott 2—3 másodpercznyi időközökkel, a melyeket gyenge rezgés 

töltött ki. Olyan benyomást gyakorolt az észlelőre, mintha valaki lábbeli 

nélkül járkálna a szobában; a képek kissé oda ütődtek a falhoz, de helyűk¬ 

ből nem mozdultak, az órák nem állottak meg. Moraj nem kisérte a tüne- 

ményt. Az irányt subjectiv érzése alapján E-D-inek ismerte fel. Felsoroltatik 

még néhány észlelő nyilatkozata, melyek az előbbi észleletekkel lényegesen 

megegyeznek, csak az jegyzendő meg különösen, hogy a legtöbben, úgy 

mint Schwarz úr is, a tüneményt emeletes házakban figyelték meg. 

Hausjiann úr hasonlót közöl, csak hogy ő az irányt DNy-EK-inak 

mondja, s hozzáteszi, hogy a Brassótól K-re eső vidéken a földrengésről 

mitsem vettek észre. 

Márczius 24-én este 9 óra tájban oly heves földrengés erte Szlavóniát, 

nevezetesen Diakovár környékét, a minőt, ha nem is mérkőzhetik vele, a 

zágrábi nagy földrengés óta 1880-ban honunkban nem tapasztaltunk. Ezen 

földrengés is a rázkodtatások egész cyclusából áll, mint minden jelentéke¬ 

nyebb rengés, a melyet az utóbbi években följegyezni alkalmunk volt. 

A tünemény egy heves detonatióval kezdődött, melyre nyomban a 

rengés következett, a mely dr. Hegedüsevics József püspöki orvos tudósí¬ 

tásai szerint három főlökésből állott, a melyek fokozatosan gyengülő hul¬ 

lámzásokba mentek át. Az egyes lökéseket 1—2 másodpercznyi időközök 

választották el egymástól, de az egész tünemény nem tartott tovább 7—8 

m. percznél. E rengés, melyet folyton viharszerű zúgás kisért, esős időben 

(a P. Lloyd szerint szakadó esőben) állott be. Sajátságos, hogy a földrengést 

megelőzőleg sokan úgy a szabadban, mint plédig azok, kik meg nem világí¬ 

tott szobákban voltak, fel-felvillanó fénytüneményeket észleltek. * Ezen 

valamint a még következő rengések irányát dr. Hegedüsevics úr változó¬ 

nak, még pedig Ny-K-inek, egész DNy-EK-inek tartja. A bekövetkezés 

idejére vonatkozó adatok meglehetősen eltérnek egymástól. Az Eszéken 

megjelenő «Drau» külön kiadása szerint 8h 57', a diakovári uGlasnik» 

szerint 8h 58' és dr. Hegedüsevics úr szerint 8h 50'. Az előbbiek nagyobb 

valószínűséggel látszanak bírni. 

v Nincs okunk ezen észleletek helyességében kételkedni, annyival is inkább, 

minthogy dr. Pilár György, zágrábi egyetemi tanár, a kormány kiküldöttje, ezen 

tünemény fellépését biztossággal constatálja (1. alább), tekintve azonban azon körülményt, 

hogy akkoriban zivataros idő volt, hogy csak úgy zúgott az eső, nem lehetne-e ezen 

fény tünemény eket a zivatarral kapcsolatba hozni és első tavaszi villámlásnak tartani. 

Mi budapestiek nem rég — 1885 márczius első napjaiban — hasonló esti villámlás¬ 

nak voltunk szemtanúi. 
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A zavar leírhatlan volt. A falakról lehullott a vakolat, sok házról 

lezuhantak a kémények, esésök' közben összezúzva a tetőzetet, úgyszintén 

ledőltek a tűzfalak és a főfalak megrepedeztek. Jelentékenyebb sérüléseket 

szenvedtek a kétemeletes papnövelde, a mellette levő templom, a melyben 

a szentély boltozata ledőlt, továbbá a plébániatemplom, a melynek falai a 

tetőtől egészen le az alapzatig meghasadtak, úgy hogy az isteni tisztelet 

tartását egy időre be kellett szüntetni. Úgyszintén tetemesebben megsérül¬ 

tek az apáczák zárdája, az egykori ferencziek zárdája, a püspöki palota, az 

alispán hivatalépülete, a kaszárnya. A híres szépségű székesegyház, melyet 

nem rég fejeztek be és szenteltek be, nem szenvedett károkat, kivéve 

hogy a főkupolát befoglaló apró tornyocskák kettejéről a kődíszítesek 

ledobattak. 

A földszinti házakon a kár nem oly tetemes, ezekben inkább csak a 

mozgó holmi feldűlését vonta maga után a földrengés. A hivatalos jelen¬ 

tések szerint Diakovár városában az összes károk 40,000 írtra becsültettek, 

mely összegből bét tized esik a középületekre, és csak bárom tized magán¬ 

épületekre. 

Az éj folytán még többször ismétlődött úgy a rengés mint a földalatti 

moraj, mi a borzasztó módon izgatott lakosságot, mely az éjszakát a szabad 

ég alatt töltötte, folytonos rettegésben tartotta. Hasonló hatással volt a 

rengés az állatokra is, a kutyák ugattak és vonítottak, a lovak megvadulva 

nyerítettek stb. Úgyszintén ismétlődött a földrengés a következő napokon 

márczius 25-én és 26-án, de fájdalommal nélkülözzük mind ezekről a 

közelebbi adatokat. 27-én reggel a lökés oly gyenge és a földalatti moraj 

alig hallható volt, hogy már általánosan a veszedelem elmúlását kezdték 

hinni. A lakosság, mely eddig ébren tölté az éjszakát, nyugodtan feküdt le. 

A nyugalom azonban nagyon rövid volt. 10 óra 43'-kor este (Glasnik) 

derűit időben az elsőnél valamivel gyöngébb, de mégis oly erős vagy 3 m. 

perczig (Budapesti Hírlap) tartó lökés következett be, hogy a papnöveldé¬ 

ről leesett az egyik kémény és megsértette a háztetőt, egy másik pedig 

meghasadozott. A Búd. Hírlap levelezője szerint ez alkalommal a székes¬ 

egyházon is esett nemi kár, nevezetesen a kis tornyocskákról még néhány 

kődiszítés dobatott le, az ablakívek megrepedeztek, s a középbajó bolthajtás- 

hevederjéről nagy vakolatdarabok hullottak le. Hasonlóképen szenvedett 

újabb károkat a plébánia temploma is. Ha fel is kell tennünk, hogy mind 

ezen károk már az első rengés által előkészítve lettek, hogy a kődíszítések, 

a vakolat és több efféle már az első alkalommal kissé lazítva lettek, mégis 

eléggé kitetszik belőlük ezen második főrengés erőssége. 

A további eseményekre nézve mindenesetre legmegbízhatóbbak dr. 

Pilár György adatai, (az ásványtan es földtan tanára a zágrábi egyetemen), 

kit a kormány a veszedelem helyszínére kiküldött, s szives volt kéré¬ 

semre tapasztalatait velem a következőkben közölni. Levele oly érdekes. 
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hogy indokoltnak tartom, egész terjedelmében való közlését. Tartalma a 

következő. 

((Zágráb, 1884 május 6-án. F. é. márczius 25-ón egy igen hiányos 

sürgönyt vettünk egy a megelőző napon Diakovártt beállott igen heves 

földrengésről. Márczius 26-án vevém azon parancsot, hogy a rengés terü¬ 

letére utazzam, mit következő nap teljesiték is, úgy hogy 27-én 9 órakor 

reggel már Diakovártt voltam. (Nyilvánvaló, hogy itt egy tollbiba forog 

fen, s hogy a tanár úr megérkezése valóban csak márczius 28-án 9 órakor 

reggel történt.) 

A földrengés hatásai Diakovártt sokkal kevésbbé voltak feltűnők, mint 

annak idején (1880-ban) Zágrábban; csak a régi vastagfalú épületek szen¬ 

vedtek némileg, s megjegyzendő, hogy a legtöbb repedés régi volt, a melyeket 

előző földrengések okoztak, minthogy Diakovár és környéke egy kis, de 

azért igen tevékeny rengési területet képeznek. így találtam hatalmas 

repedezéseket a püspöki palotában, a melyek csak tökéletlenül voltak 

elvakolva, valamint a ternavai templomban is Diákovárról DNy-ra. 

A bolthajtások régi repedései többnyire tölgyfaékekkel voltak kiékelve. 

Az utolsó földrengés alkalmával igen sok ilyen faék esett ki e régi repedé¬ 

sekből, a nélkül, hogy a boltivek bedőltek volna, figyelmeztető intés az 

építészeknek, hogy mit érhet az efféle faékelés későbbi rengesek alkalmával. 

A lökés irányát Diakovártt különböző egyenek más-másképen jelentet¬ 

ték. A kevésbbé műveltek kézzel mutatták meg azon irányt, a lionnét a 

moraj és a rengés jött, s midőn tájolómat oda irányítottam, kitűnt, hogy a 

lökés DNy-ról jöhetett. A miveltebbek valószínűleg azon eszméből indul¬ 

ván ki, hogy a lökés csakis a nyugat-szlavóniai hegységből jöhetett, a lökés 

irányát Ny-K-inek mondották. A lökésirány ama egyetlen kétségbevonhatat¬ 

lan bizonyítéka, a szabadon leeső tárgyak iránya inkább a kevésbbé művel¬ 

teknek adott igazat, s általában constatálbatom, hogy az ő vallomásaik más 

tekintetben is mindig a hitelesebbek voltak. A diakovári székesegyház 

égjük kisebb tornyáról körülbelül 20 m. magasságból egészen szabadon 

esett le a kőrózsa oly erővel, hogy a talajban egy kis gödröt hagyott hátra, 

a melyből megérkezésemkor a szétzúzott kőzet már eltávolíttatott, de azért 

még meghatározhattam a lökés irányát 15h 7° tői 3h 7° felé, tehát csaknem 

egyenesen DNy-ról EK-re. A földrengés tartamát utólagosan 7 m. perezre 

állapíthattam meg. 

A diákovári földrengést sokak által látott fénytünemény kisérte *, s 

a különböző vallomásokat mind hihetőknek találtam. Ezen körülmény 

valamint a sajátságos hangtünemény okozhatták azon rettenetes félelmet, 

a mely a rengés nagyságával nem állott semmiféle arányban. 

Mi a különböző lökések időmeghatározásait illeti, úgy egy igen nehe- 

* Dr. Hegedüsevics jelentése szerint a fénytünemény megelőzte a földrengést. 
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zen megoldható és feldolgozható adathalmazzal állunk szemközt. A követ¬ 

kezőkben közlőm Önnel azon lökések bekövetkezésének idejét, a melyeket 

megérkezésem után magam megfigyeltem és feljegyeztem. 

Márczius 28-án 5h 15' d. u. könnyű rengés morajjal IV2 m. p.-nyi időtartammal. 
« « 7h 15'-kor este könnyű rengés morajjal, 1—2 m.-percznyi tartam¬ 

mal. Kutyáknál nyugtalanságot észleltem. 

« « 9h 42' este (a Glasnik szerint 46') 4—5 m.-p.-nyi elég erős hul¬ 

lámzó rengés, a melyet erős moraj kisért. A kutyák mindenütt 

vonítottak. 

Márczius 29-én 2h 11' reggel moraj, gyenge rengés kíséretében. 

« « 2h 45' « moraj valamivel erősebb rengéssel. 

« « lh 45' este rengés nélküli moraj. 

A « 9h 9' « liallbató detonátiók, gyenge rezgés által kisérve. 
(i « 1111 59'este erősebb hullámzása a földnek, mely moraj által kisérve 

lett; bárom m. p. 

Márczius 30-án 9h 45' este egy magányos lökés. 

Április 1-jén 5h 59' reggel bárom m.-perczig tartó rezgés. 

« « 7h 35' reggel bárom m.-perczig tartó valamivel erősebb rezgés. 

« « 4h 32' d. u. erősebb moraj a talaj gyenge hullámzása mellett, mely 

valamivel tovább mint 2 m.-perczig tartott. 

« « 9h 56' hosszabb vagy 4 m.-perczig tartó gyenge rezgés. 

Április 2-án 12h 2' éjjel rövid, valamivel erősebb lökés, a melyet gyenge rezgés 

követett, összesen 2 m.-p.-nyi időtartammal. A kutyák ugatni kezdtek. 

« « 9h 25' reggel rövid földalatti moraj. 

(S evvel megszűnnek a feljegyzések, minthogy a tanár úr a várost 

elhagyá.) 

«Mi a diakovári földrengés intenzitását illeti, úgy a 6-dik és 7-dik 

fokozat közé illeszteném be (tizet különböztetve meg) mig a zágrábit (1880) 

de Rossi által a 9-dik fokozathoz számítatatott.» 

A márczius 24-iki földrengés elterjedéséről személyesen csak keveset 

tudtam meg. Annyit azonban mégis megtudtam, hogy a Szávától delre is 

éreztetett, így pl. bosnyák Brodban és Dubocacban oly mérvben volt 

erezhető, hogy az asszonyok és gyermekek jajgatva szaladtak ki a házak¬ 

ból. Egy hiányos közlemény szerint ugyan abban az időben Tuzlában 

is tapasztaltak egy lökést.» 

Mi a szóban álló földrengés, kivált annak első leghevesebb lökésének 

az elterjedését illeti, úgy annak hazánk déli megyéit érintő határát levele¬ 

zőink szives közlései folytán elég biztossággal állapíthattuk meg. 

Az erre vonatkozó adatok röviden a következők: 

1. A Száva mellett fekvő Ő-Gradiskdrdl Drakulics M. tanító úrtól azon érte¬ 

sítést vettük, hogy nem csak az első lökést márczius 24-én 91* 6 perczkor este 

(pesti idő), hanem még a második rezgést is márczius 27-én llh 1 perczkor este 
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szintén egy moraj nélküli lökés alakjában érezték. Az első rengés után csendes eső 

állott be. A mozgás iránya mind a két esetben EK felé elvonulónak mondatik. (?) 

Hatása nem volt a földrengésnek. 

2. Pozsega, előbbi helytől ÉK-re. Tkalcsics Iván úr szerint itt is mind a két 

lökést érezték. Az elsőmárczius 24-én 9h 5' este, a második 27-én 10h 45'-kor este 

következett be (idő a távirda óra szerint). Az első tünemény oly módon részletezi, 

hogy egy lökéssel alulról kezdődött, két rákövetkező hullámzással, a melyet föld¬ 

alatti dörgés előzött meg. A lökés iránya Ny—K-i. A barométer 23-ikáról 24-ikére 

ü2mjm esett, 24-ikéről 25-ikére további o%n esett; felhős. 26-ikáról 27-ikére felszál¬ 

lott 8”^ és 28-ikára még 1—5™íin ; kissé felhős idő mellett. Káros hatás nélkül. 

3. Brood. Dr. Haul C. ezredorvos, ki a földszinti barakkórházban tartózko¬ 

dott, szintén mind a két tüneményt 24-ikén 9h 10' este és 27-ikén 10h 40'-kor este 

(vasúti óra szerint) jegyezte föl. Míg az első tünemény 2—3 hullámzásból állott ca 

4 m.-percznyi tartammal, addig az utóbbi egy rövid 2 m.-perczig tartó lökés volt. 

Mind a két esetben DNy-ról látszott a mozgás jönni. Az első rengés csörömpölés 

által, a második tompa moraj által volt kisérve. Hatása semmi. 

4. Samacon a Száva mellett a N. P. -Journal egyik sürgönye szerint márczius 

24-én este 9 órakor hullámzást éreztek erős földalatti morajjal. 

5. Vinkovce, Diakovártól K-re. Itt a földrengés valamivel erősebbnek mutatko¬ 

zott, mint az előbb felsorolt helyeken. Kucserak Ottó tanár úr feljegyzései a 

következők: 

1. Márczius 24-én este 9h 4' (távirdaóra) vagy 9h 10' (toronyóra) 4 má- 

sodpercz tartammal. 

2. « 26-án este 10h 55' (toronyóra) kb. 6 mp. tartammal. 

3. « 27-én « 10h 1' (toronyóra), 3 mp. tartammal. 

Lökések nem észlelteitek, mind a három esetben lassú ingásban és hullám¬ 

szerű haladó mozgásban nyilvánult a tünemény. Az elsőt és harmadikat viharszerű 

zúgás kisérte, mely a mozgással kezdődött és megszűnt. Irány DNy—EK. Az első 

f. r.-t megelőzőleg 2 napig folyvást esett az eső. A rengés következtében megrez¬ 

zentek az ablakok és recsegtek az ajtók, mozgásba jöttek a szabadon álló könnyebb 

tárgyak és képek. Egy rozzant kémény sipkája leesett, egyéb kár nem történt. 

6. Újvidéken, Diakovártól K-re, Pap József gymnasiumi tanár úr szerint a 

földrengés sokkal gyengébben lépett fel. Csak néhányad magával s maga is a máso¬ 

dik emeleten figyelte meg. A néhány másodperczig tartó moraj nélküli rezgés 

márczius 27-én este 9h 7 perczkor következett be budapesti idő szerint. 

7. Karlócza, Újvidéktől DK-re, Lasics gymn. igazgató írja, hogy a földren¬ 

gés márczius 24-én este 9 és 10h közt gyengén és moraj nélkül főleg az első eme¬ 

letekben volt érezhető. 

Diakovártól E-ra a következő helyekről vannak jegyzeteink : 

8. Eszék, a Dráva mellett. Miller T. Z. gymnasiumi tanár szíves volt velünk 

a következőket közölni. Az első rengés márczius 24-én 9h 3'-kor (távirdaóra sze¬ 

rint) észleltetett, s néhány perczczel rá jelentették sürgöny által ugyanazon tüne¬ 

ményt Vukovárról, Dáljáról és Vinkovcéről. Eszéken a mozgást zúgás előzte meg, 

erre következett a rezgésszerű vagy 3 m.-perczig tartó moraj által kisért mozgás. 

Az irányt illetőleg kétségben van, vájjon K—Ny-i vagy K—Ny-i volt-e. Függő lám- 
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pák ezen síkban inogtak, könnyebb tárgyak mozgásba jöttek, károk nem történtek. 

Észlelő egy földszinti lakásban tette megfigyelését, emeletes házakban a hatás erő¬ 

sebben volt érezhető. Ezen első rengés után még a következők voltak észlelhetők. 

Márczius 27-én 101' 35' este. 

« 28-án kb. 111 éjjel. 

« <( 9U 51' este egy 2" tartó moraj és rezgés. 

9. Dr. Kirchner Antal, cs. kir. ezredorvos úr egészben véve hasonlót volt 

szíves feljegyezni. Szerinte az első lökés 9U 4 perczkor, a 28-iki pedig 9h 50 percz- 

kor következett be, mi tekintve az órák különböző járását nem lényeges különbség. 

A morajt távoli kocsizörgéshez hasonlítja, az irányt pedig az első esetben 

DNy—Ék-inek, 28-án pedig D—É-inak mondja. 

10. és 11. Dárda, Eszéktől E-ra, Baranyamegyében. Dr. Jellachich Károly 

orvos, és Stankovits Döme ügyvéd urak voltak szívesek bennünket az általuk 

tapasztalt földrengésről tudósítani. A néhány másodperczig tartó egy közelgő teher¬ 

kocsi dübörgéséhez hasonló moraj által megelőzött és kisért hullámzó mozgás 

dr. .Jellachich úr szerint 9h 5'-kor, Stankovits úr szerint pedig 9h lO'-kor este 

következett be. Iránya utóbbi által É felé állandónak észleltetett. Kárt nem oko¬ 

zott, egy ingaóra megállóit, és kanárimadarak ijedtekben kalitkájukban repdesni 

kezdtek. Stankovits úr még egy második pillanatnyi rengést is jegyzett fel márczius 

hó 27-én éjjel 11 óra után távoli moraj kíséretében, a melynek következtében az 

ajtók és ablakok recsegtek. 

12. Apatin, a Duna balpartján, Bácsmegyében. Pckács Antal m. kir. erdő- 

számvivő úr szívességének köszönjük a következő adatokat. Mindössze csak egyszer 

lépett fel a földrengés. Márczius 24-én este SA9 és 9h közt a mozgás hullámzó volt 

s moraj nem kisérte. Iránya DNy—Ek-i, a dunagőzhajózási állomás tisztje szerint 

pedig DDNy—ÉÉk-i volt. A hajóállomásnál az álló hajók a f. r. következtében 

összeütődtek. 

13. Zomborban (Bácsmegye) Radics György főgymnasiumi igazgató úr szí¬ 

veskedett bennünket következőkről tudósítani. Zuhogó eső közben jött a 2 lökésből 

álló és a kocsi robogásálioz hasonló zaj által kisért 4—6 m.-perczig tartó f. r. 

márcz. 24-én este 8h 55'-kor, mely határozottan D-i irányból jött és E felé távo¬ 

zott. Kárt nem okozott, csak a házi állatokat nyugtalanítá. 

14. Villány, Bárányára., Pécstől DK-re. Szokoly Pál úr írja nekünk, hogy 

földszinten márczius 24-én este 9h 25'-kor észlelte a kettős hullámzásból álló ren¬ 

gést, melyet kocsizörejhez hasonló zaj kisért. A rengést, mely kárt nem okozott, 

az egész ház népe vette észre. B = 743 T = + 3° R. A tünemény nem ismét¬ 

lődött többé. 

15. Trinitás, Baranyamegye, Pécstől DK-re. Czech Miroslav úr megfigye¬ 

lése szerint márczius 24-én kb. 5 perczczel 9h után rövid lökés és rezgés következett 

be, mely a padláson a tetőzet recsegését vonta maga után. 

16 és 17. Siklós, Baranyamegye, hasonnevű hegység déli tövében. A f. r. 

itteni föllépéséről szívesek voltak Zeke Lajos, ref. lelkész és Pámmer Péter urak 

bennünket tudósítani. A f. r. beállott márcz. 24-én este előbbi úr szerint 9h 4'-kor 

(a távirda órája szerint) utóbbi szerint 9h 5'-kor. Rövid hullámszerű rázkodtatás- 

ból állott a mozgás, melyet gyenge mozgás kisért. Az irányt a főtisztelendő úr 
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Ny-K-inek, Pámmer úr pedig DNy-ÉK-inek érezte. Lámpák inogtak, poharak össze- 

csörrentek, kár nem történt. 

18. Német-Boly, Baranyamegye, Pécstől DK-re. Ivatzer Károly erdész¬ 

hivatalnok úr a f. rengést egy földszinti szobában figyelte meg, mely 2 hullámzó 

lökésből állott és tompa zaj által volt kisérve, márczius 24-én este 9’1 4'-kor a táv¬ 

írda órája szerint, mire az ablakok és ajtók megrezzentek. Az irányt érzése után 

DNy-EK-inek határozta meg, egy ismerősénél azonban, ki a lökést szintén DNy- 

EK-i irányban érezte, a függő lámpa ENy-DK-i irányban lengett. 

19. Baja, a Duna bal partján, Bácsmegyében. Székely Károly úr nyomozá¬ 

sai folytán kitűnt, hogy a f. rengést márczius 24-én a város alacsonyan épült 

házaiban ugyan nem észlelték, de érezte 2 tűzőr fent a Ferencziek tornyán este 

9h 15'-kor, mi azonban nem megbízható adat, minthogy a toronyórát sokszor 

igazítani szokták. A rengés az észlelőkben úgy látszik egy rövid gyenge moraj 

nélküli reszketés érzését okozta. 

20. és 21. Pécsett, Baranyamegye székhelyén, melynek környéke mint rengési 

terület ismeretes ; úgy látszik ez alkalommal is erősebben mutatkozott a földrengés, 

mint azt Diakovártól már nagyobb távolság szerint tulajdonképen várhatni lehetett 

volna, erősebb volt mint több közbeeső helyen. A megfigyelések régi levelezőink 

által Kéry Vidor és dr. Gerecze Péter tanár urak által történtek. Kéry Vidor 

úr a második emeleten igen élénken észlelte a tüneményt. Márczius 24-én 9h 5'-kor 

este következett be az első mintegy 5 m. perczig tartó EK-DNv-i (?) irányban 

haladó hullámzó mozgás, melyet erős föld alatti moraj kisért. A f. rengés a szoba 

déli oldalú falán meglehetős repedést és vakolathullást eredményezett. Általában 

ezen f. r. erősebb volt a m. évi deczember 20-ikinál (1. tavalyi jelentésünket). Ezen 

rengésen kívül még a másodikat is észlelte a tanár úr márczius hó 27-én este 

I0h 48'-kor, mely kisebb erejű 4—5 m. perczig tartó E-D-i (?) irányú lökésből 

állott, a melyet erősebb moraj kisért mint a minapit. 

Dr. Gerecze Péter úr az első rengést egy tanú vallomása szerint írja le, a 

másodikat maga észlelte; mind a két megfigyelés földszinti helyiségekben történt. 

Az első márczius 24-én 101' lO'-kor (? talán 9h 10') 2 hullámzó lökés volt, gyenge 

moraj kíséretében, s D-ről vagy DNy-ról jönni és E felé távozni látszott. A bútorok, 

aklakok ajtók recsegtek, a házi csengetyű megszólalt, az észlelő kezéből kiesett a 

toll. A második tünemény márczius 27-én este 10h 45'-kor gyengébb és moraj 

nélküli volt. Ezt csak nyugodt állapotban lévők észlelték, a színházban lévők pl. 

nem vettek észre semmit. 

22. A Coloméban Pécs mellett Vizer Endre úr figyelte meg a tüneményt s 

írja hogy a f. r. márczius 24-én este 9h 9'-kor következett be és egy vagy 2 m. p. 

tartó moraj nélküli rezketésből állott. A környékbeli községekben ugyanezt észlelték. 

23. Vasas, Pécstől EK-re. Straka Ferencz úr márczius 24-én este 9h 12'-kor 

(pécsi óra szerint) 2 igen gyenge lökés érzett, melynek mindössze 1 m. p. tartottak 

s semmiféle moraj által kisérve nem lettek ; irány D-E. A megfigyelés egy földszinti 

házban történt, mely a Lias-formatió rétegfejein áll. 

24. Ófalu, Pécstől EK-re. Levelezőnk Vollstuben János úr maga nem vette 

észre, általában itt csak kevesen érezték a földrengést márczius 24-én este, mely 

gyenge zugás által kíséri csekély ingásból állott, és állítólag Ny-K-i irányú volt. 

Egy ingaóra megállóit 9 h-kor és egy egérfogó becsapódott a rengés következtében. 
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25. és 26. Szigetvár, Somogy megye, Pécstől Ny-ra. Salamon Gyula és 

"Weichhart Rudolf urak egybehangzó észleletei szerint a f. r. márczius 24-én este 

9h lO'-kor s egy 2 mp. tartó moraj nélküli gyenge hullámzásból állott, mely 

Salamon úr szerint DK-ENy-i irányú volt. 

27. és 28. Kaposvár, Somogymegye székhelyén márczius 24-én este 9h óra 

után Cselkó József gymnasiumi igazgató úr szerint egy csendes moraj nélküli kis 

rengés volt érezhető, mely semmiféle káros liattással nem volt. Dzsida Mihály 

távirdafőnök úr hasonlót ír nekünk s különös fontosnak látszik időmegfigyelése 

8h 58'-kor a saját távírdái órája szerint. 

29. Nagy-Mányok, Kaposvártól K-re, Pécstől E-ra. Riegel Antal bánya¬ 

igazgató közlése szerint úgy a saját mint pedig még néhány megbízható személy 

megfigyelése szerint a tünemény márczius 24-én [este 91* lO'-kor volt észlelhető, 

egy, mások szerint két, alig 1—2 m. p. tartó gyenge lökés, mely a megfigyelők 

többsége szerint halkan lépett fel. Oly csekély volt, hogy csak a fali óra aczélrngója 

recsegett. Az irány E-D-i volt (?). 

30. Csurgó, Kaposvártól Ny-ra. Vida Károly úr csak kevesed magával ész¬ 

lelte a rengést, mely márcz. 24-én kb. V2IO órakor este következett be, mely gyenge 

három lökésből állott, mely az ablakokat megreszkedteté. 

31—44. Nem kevésbbé fontos nagativ adatokat, azaz, hogy lakóhelyükön a 

földrengés nem volt érezhető, kaptunk Tarnóczáról, gróf Széchényi Rezső, End- 

röcz u. p. Sellye, Zöld József gazdatiszt, Petrinjáról, Vodiczka József li. igazgató, 

Belovárról, Kramberger Ernő gymn. igazgató, Csáktornya, Csepreghy Endre 

képezd, tanár, Marczali, Névy József kir. közjegyző, Tapolcza, Redl Gusztáv 

igazgató, Balaton-Füred, Fülöp Ignácz k. posta- és távirdatiszt, Bonyhád, Frey 

Béla posta- és táv.-főnök, Apáthi, Kapfinger főerdész, Mohács, dr. Serly Sándor 

orvos, Szabadka, Haverda Mátyás gymn. igazgató, Uj- Verbász, Kovalszky Lajos 

gymn. igazgató, Zimony, Sebisanovics G. k. főreálisk. igazgató, és Mitrovicza, 

Surcha Eerencz gymn. igazgató uraktól. 

45—47. A rengési területen belül, de már csak a széleken találkoztak egyes 

megfigyelők, kik nem éreztek semmit, mi a rengési terület legszélső pontjaira jel¬ 

lemző. így kaptunk negatív választ Újvidékről, Krecsárevics Márk gymn. tanár, 

Kaposvárról, Babochay Kálmán gyógyszerész, és Csurgóról, Bárány Gyula tanár 

uraktól. 

Ha mind azon helyeket a honnét tudomásunkra jutott, hogy a már¬ 

czius 24-iki f. r. éreztetett, egy vonallal körülfogjuk, mint ez a mellékelt 

rajzban látható, és gondolatban kb. Tuzláig Boszniában kiegészítjük, egy 

olyan területet nyerünk, mely 400 geogr. mrtföldnél (21,600 □ km.) nem 

sokkal nagyobb. 

Az épületeken okozott károk csaknem kizárólag Diakovárra szorítkoz¬ 

nak, valamint ez a központja egyszersmind azon kisebb területnek is, a 

melyen föld alatti erős moraj kisérte a rengést. Mindez arra mutat, hogy 

Diakovár közelében — s tekintve az e helyütt constatált ÉK-i irányt — a 

várostól nem távol DNy-ra volt a földrengés keletkezésének helye, mely 

alighanem azon a Fruska gorát az Orljava-Pozsegai vagyis nyugat-szla- 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 9 
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voniai hegység déli szélével összekötő ruptiv vonalon keresendő. Az alpok 

egykori nyúlványának elsülyedése után hátra maradt egyes szigethegysé¬ 

gek tanúskodnak csak még az egykoron összefüggő hegységláncz létezése 

mellett. A Zágráb melletti Sleme hegység, továbbá a Moslavina az 

Ch'ljava-Pozsegai-hegység és a Fruska gora még most is mutatják ezen 

egykori hegylánczolatnak Ny-K-i csapását. Összefüggésüket ezenkivül 

felületileg még az alig itt-ott megszakadó neogen halmok bizonyítják, a 

melyek különösen a szlavóniai hegység és a Fruska gora közt megvannak. 

Diakovár maga is a congeriaemelet területén áll. 

A mellekeit rajzban a legsötétebb vonalozással az alaphegységet, a 

kevésbbé sűrűvel a mediterrán és a szármáti emeletet és a legritkábbal a 

pontusi emeletet tüntettem ki. A belerajzolt kis nyilak a bevallott irányo¬ 

kat mutatják, de egy pillantás e térképre azonnal meggyőz bennünket 

arról, hogy néhány helyen az irány épen megfordítva lehetett. A földalatti 

morajt kettős bekarikázással tüntettük ki. A többi jel nem szorul különös 

magyarázatra. 

Mi a földrengés haladását illeti, úgy ez alkalommal is kitetszik, hogy 

hegységek, kivált olyanok, melyek egyszersmind rengési területek is, a f. r. 

terjedésére kedvezően viselkednek. így látjuk a Fruska gora területét, a 

Siklósi és a Pécsi hegység és végre az Orljava-Pozsegaiét félszigetenként 

kinyúló nyelveket képezni, a melyek közé viszont elég mély öblök vágód¬ 

nak be. Ezek sem köszönik létrejöttüket pusztán a véletlennek, hanem 

miként egy pillantás a mellékelt rajzra mutatja, szoros összefüggésben 

vannak a folyók, nevezetesen a Dráva, Duna és Száva depressióival, melyek 

hatalmas diluviális és alluviális képletekkel vannak kitöltve ; s jelen esetben 

kitűnik, hogy míg a hegységek szilárd kőzetépülete a föld mozgásának 

haladását elősegíti, addig a folyók laza törmellékkőzete azt gyengíteni és 

hátráltatni iparkodik. 

Végre az idő-megfigyelések tekintetében igen rosszul állunk. Magá¬ 

ból a centrumból megbízható hiteles adatunk, a távirda óráján észlelve, 

nincsen; a terület többi részéből beérkezett időadatok is annyira széttörök, 

hogy homoseisták construálására és ebből kifolyólag a f. r. egyéb elemei¬ 

nek kiszámítására gondolni sem lehet. A terület északi részéből van ugyan 

néhány megfigyelés távirdaórára vonatkoztatva, s köztök egy eset, a mely¬ 

ben az időkülönbség elfogadhatónak látszik. Eszéken ugyanis Miller Fér. 

észlelése szerint a f. r. 9h 3'-kor következett be, Siklóson (6 geogr. mrtíöldre 

Eszektől) Zeke L. ur szerint 9h 4' kor és Német-Bolyon (7 geogr. mrtföldre 

Eszéktől) Katzer úr szerint szintén 9h 4' kor. Egy percznyi idő alatt tehát 

a földhullám felületi sebessége ezek szerint 6—7 geogr. mértföldre volna 

tehető. Kár, hogy ezen eset egészen magányosan fordul elő adataink közt, 

mi által természetesen mindig ki lehet téve a kétely támadásainak. 

Junius hó 29-én reggel 6h 30 perez körül egy kisebb földrengést 
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jeleztek a Vágvölgyéből , mérsékelt földalatti morajjal kapcsolatában. 

Károkat sehol sem okozott, imitt-amott megmozgatta a falon függő képeket, 

megrezzentette az ajtókat és ablakokat, megcsörömpöltette a poharakat s 

több effélét. A következőkben adjuk röviden a jelentések tartalmát. 

1. Vág-Ujhely (Nyitra m.) Kessereö Mihály, r. k. plébános. 

6h 45' reggel két nehéz morajjal és sziszegéssel kisért első lökés, melyek 

DNy—ÉK-i irányúak voltak s mindössze csak egy-két m. p.-ig tartottak. Hatása 

semmi. 

2. Vág-Ujhely (Nyitra m.) dr. Mahler Miksa, reált, igazgató. 

6h 19' 30” reggel 3 lökésből álló fr., ÉNy—DK-i iránynyal, melyet gyen¬ 

gén dörgő moraj kisért. Üvegedények csörögtek. 

3. Csejte (Nyitra m.) Ponner János, r. k. plébános. 

6h 30' reggel tompa f. a. moraj által kisért fr., mely vagy 6 mp.-ig tartó resz- 

ketésből állott. Iránya DK—ÉNy. Maradandó nyomokat nem hagyott hátra, csak 

megrecsegtette az ajtókat, ablakokat és a padlást. Ezen kívül még egy rázás, 

még pedig nem sokára az első után éreztetett 6h 49'-kor reggel, mely vagy 4 mp.-ig 

tartott. 

4. Hrachovistye (Nyitra m.) Éthei Hegyi József, r. k. plébános. 

6h reggel (napóra szerint) egy egészen rövid 1—2 mp.-ig tartó rázkodtatás, 

melyet egy pillanatnyi kocsizörgésféle zaj kisért, mely K—Ny-irányú volt. Ha¬ 

tása semmiben sem nyilvánult. 

5. Podola (Nyitra m.) Szittyái József, körjegyző. 

6h 29'-kor (órájának járása legfölebb l'-czel különbözött a vasútiétól) lökés 

és utánna következő rezgés, mely 4—5 mp.-ig tartott. A fr.-t dörgésszerű moraj 

előzte meg és kisérte. 

6. Krakován (Nyitra m.) Horváth József, r. k. s. lelkész. 

6h 40' táján (az óra vagy 10 perczczel siethetett) egy lökés, melyet rövid 

rezgés követett, melyet robogáshoz hasonló zaj kisért. 

7. Moravánka (Nyitra m.) Dubniczky János, r. k. plébános. 

6b 30' (5'-czel később mit a vasúti óra) egy alulról jövő erős lökés, melyet 

rezgés követett és összesen vagy 4 mp. tartott. Egyidejűleg a lökéssel oly dörgés 

volt hallható, mintha egy dynamit-töltényt sütöttek volna el. Az ablakok rezegtek 

és a kávéscsészék összekoczczantak, iránya D—É-i. 

8. Trencsin (Trencsén m.) Dr. Brancsik Károly, megyei főorvos. 

6h 30' körül élénk recsegés a ház tetőzetében, a moraj nélküli rázkodtatást 

csak egyesek vették észre a városban, mi világosan mutatja, hogy itt már a ren- 

gési terület szélén állunk. 

9. A napi lapokban foglalt közlemények szerint hasonló mérvben 

érezték ugyanezen f.-rengést még Beczkón, Vjészkán (u. p. Beczkó), Rakalubban 

(u. p. Beczkó), Vág-Ujfalun (a. p. Beczkó) valamennyi Trencsén megyében, to¬ 

vábbá Nyitra megyében még A-Kocsócz (u. p. Vág-Ujliely), Verbón és Vi.ttenczen. 

Negatív adatok érkeztek Vág-Sellyéról, Nyitráról, Érsekújvárról, Privi- 

gyéról, Trencsénböl (2) és még Vág-Ujhelyből (1) is. 
9* 
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A felsoroltak alapján e fr. erőssége a 4-dik foknak (10-et különböz¬ 

tetve meg) megfelelő. A megrázott terület egy nyújtott ellipsis alakját 

mutatja, melynek hosszabb tengelye nem annyira a Vág völgyével, hanem 

inkább a Kis Kárpátok mesozooS képletekből álló ÉK-DNy-i vonulatának 

DK-i szélével esik össze, a melynek egyik vége Trencsénnél van, másika 

pedig kb. Vitenczné 1. Hosszabb tengelye 7—8 geogr. mrtf., kisebb átmérője 

pedig vagy 3 mrtf. úgy hogy a legjobb esetben is csak 24Dmrtfnyi terület 

rázatott meg. Az idő- és iránymeghatározások, miként első pillanatra 

látszik, egymástól annyira eltérők, hogy további kutatásokra nem vehetők 

kiindulási alapul. 

Julius 15-én Z&nggen, Horvátországban Mihailovics Victor gym- 

násiumi tanár által 4h 45'-kor egy D5 m. p. tartó lökés éreztetett, melyet 

oly robogás kisért, mintha egy vasúti vonat egy hídon átmenne. A lökésre 

észlelő felébredt, miből következtetem, hogy az reggel volt. Iránya többek 

megfigyelése szerint KÉK-NyDNy-i volt. — A kikötőben alkalmazottak 

közül néhányan julius 14-én 31' 35'-kor reggel is vettek észre egy igen 

gyenge földrengést. 

Julius hó 22-én egy Zágráb felől (? )jövö f. rengést éreztek Zala- 

vármegyében. különösen a Muraközben. 

1. Csáktornya. Csepreghy Endre és Valló Vilmos tképezdei tanárok. 

A rengés d. u. 4 órakor Valló úr szerint 4h 16'-kor volt észlelhető és gyenge 

vagy 4—5mp.-ig tartóD—É-irányú reszketésben nyilvánult, melyet távoli tompa 

dörgés kisért. Valló úr ezen földrengést is a Zrinyi-vár II. emeletén észlelte, hol 

mindenki észrevette, míg lent a városban csak néhányan figyelték meg, a szabad¬ 

ban lévőknek épenséggel nem tűnt fel. 

2. Perlak (Csáktornya DK) Sípos Károly, gyógyszerész. 

D. u. 4h 18' 5" (a vasúti óra szerint) két lökés és rákövetkező hullámzás, 

melyet erős kocsirobaj szerű dörgés kisért. 

3. Molnári (Kanizsa DNy) Márkus Sándor, áll. tanító. 

D. u. 4h 10' egy lökés IÁ—Ny-ra, mely 2"-ig tartott. A lökést tompa dörgés¬ 

szerű zaj előzte meg, mely a lökéshez hasonlítva hosszabb volt s kb. 2—3 mp.-ig 
tartott 

4. Hodossán (Csáktornya IÁ) Tóth Kálmán, tanító. 

A földrengést jul. 22-én d. u. minálunk is érezték, alakja hullámzó volt s 

recsegéssel volt kisérve. 

5. Mura-Szerdahely (Csáktornya É) Iáacun Ignácz, közs tanító. 

D. u. 4h-kor moraj nélküli reszketés, mely vagy 4" tartott és ÉIÁ—DNy-i 

irányú (?) volt. Csakis a szobában volt észlelhető. 

6. Alsá-Lendva (Csáktornya É) Iványi Andor. 

D. u. a várban csak egyesek vettek észre gyenge reszketést. 

Mindezekből kitűnik, hogy a julius hó 22-ki horvátországi f. r. csakis 

a Muraközt érintette és csak kevéssel haladta át a Murát. A megrázott 

terület végső pontjai Molnári és Alsó-Lendva. 
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Szeptember hó 3-kán reggel kb. 7 órakor Siegmeth Károly a ma¬ 

gyar északkeleti vasút mozgósítási főnökénék jelentése szerint egy moraj 

nélküli lökést éreztek a Vihorlát hegység déli tövében Jásza fürdőben és 

Poruba helységben, mely az ablakok megrezzenését vonta maga után. 

Szeptember 27-én Rittinger Ödön tudósítása szerint Verseczen 

reggeli 4'1 40'-kor jelentéktelen egyszeri rázkódás éreztetett EK- DNy-i 

irányban, melyet halk moraj követett. 

Október 11 -én Somogy megyében Marczaliban mutatkozott f. r. 

5 jelentés fekszik előttünk, Kolosváry László, Mayer Sándor, Névy József, 

kir. közjegyző, Schlesinger Jakab és Szalay József uraktól. Az első rez¬ 

gést, mely hullámzó volt, és csekély moraj által kisérve volt, valamennyien 

este KE-kor észlölték, pontosabban Névy úr szerint 9h 54'-kor, a melyet 

még négy gyenge lökés követett és pedig 9h 57', — 10l1 5', — 10h 14', — és 

10h 56'-kor, melyek fokozatosan, úgy mint a dörgés is mindig lassúbbak és 

gyengébbek lettek. Az első rázkódás iránya ugyancsak úr szerinte DDK- 

ÉÉNy-volt. 

Deczember hó 1-én Tudomására jutott Bencsik János gymn. tanár 

úrnak, hogy Szt.-Ilonán (Krassó-Szörény m.) a Duna mellett d. e. llh-kor 

gyenge rázkódás volt megfigyelhető. 

Deczember hó 5-én hajnalban Egerben 2 lökés volt érezhető, melyek 

Ledniczky József tanár úr feljegyzései szerint 4h és 5h 7'-kor jelenkeztek. 

Az első gyenge reszketés volt, míg a második rövidebb ideig (3") tartó erő¬ 

sebb hullámlökésnek beillik. Zúgás és puffanás kisérte a tüneményt (csak 

az utóbbit vagy mind a kettőt?) A poharak összekocczantak s az asztali 

lámpa csaknem felborult. A tünemény, de különösen a tompa moraj mégis 

oly erős volt, hogy egyes alvókat álmukból felriasztott. (Ez valószínűleg 

a második lökés volt, a melyről a hírlapok is megemlékeztek.) 

Deczember hó 13-án Mihailovics Yictor gymn. tanár Zenggen (az 

adriai tenger partján) figyelt meg 5h 32'-kor este (zenggi idő) egy hullámzó, 

moraj nélküli EK-DNy-i lökést, 1 m. p. időtartammal. 

Deczember hó 25-én reggel 4h 35'-kor két egyén figyelt meg Kalo- 
/ 

vsán mintegy három hullámzást, DK-ENy-i irányban, miről bennünket 

Tóth Mike főgymn. tanár úr volt szíves tudósítani. 
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A MAMŰT NYOMAI HUNYA[(MEGYÉBEN. 

Míg az erdélyi medenczét átszelő folyók és mellékvizeik mentén a 

diluviális partszegélyzetben felette gyakran akadtak és akadunk a mamút 

(Elephas primigenius, Blujienbach ) vázrészleteire, úgy hogy a kolozsvári 

egyetem ásvány-földtani intézetében, a nagyszebeni Bruckenthal-muzeum- 

ban, sőt újabb és kisebb gyűjteményekben is: pl. a sepsi-szt.-györgyi 

székely nemzeti múzeumban feles számmal szemlélhetjük azokat, addig 

Hunyadmegye területén, tehát a medeneze délnyugati sarkán, a különben 

nagykiterjedósü negyedkori képződmények feltűnő szegényeknek mutat¬ 

koznak ilynemű leletekben. 

Tizenhárom évi itt működésem alatt nem egy irányban nyílt alkal¬ 

mam úgy a Sztrigy alsó völgyét mint a hátszegi medenczét s a Maros 

terét bejárni; de helyszíni puhatolódzásaim s az irodalmi források szorgos 

átböngészése nem vezettek idáig négy lelőhelynél többre, melyekhez egy 

ötödik e sorok Írása közben s lakóhelyem, Déva, tőszomszédságában 

merült fel. E lelőhelyek közül a Maros-völgyből Benczcnczet * képviseli a 

nagyszebeni természettudományi egyesület múzeumában látható állkapocs¬ 

töredék. Másodikul említhetem innen a Déva-Piski között Sárfalva hatá¬ 

rában Vajda-Hunyadnak futó pálya elágazási pontját, hol kavicsfejtés 

közben jutottak a munkások 1884 őszén egy kisebb zápfoghoz. Ezekkel a 

Maros-völgyet ki is merítettük, holott megyém határán túl mindjárt 

Alvincznél s a vele összeforrt Sibisan helységnél a vasút építésekor több 

mamút-agyar darabot találtak s még fentebb úgy a Marosvölgy, mint a 

többi szomszédos folyó s ezek közt kiválóan a Székáspatak, két Küküllő 

és a szintén kettős Szamos melleke minduntalan napfényre hozzák a 

negyedkor e hatalmas emlősének maradványait. 

Miután azonban a jelzett szűk területhez kívánok ez alkalommal 

jelentésemben szorítkozni: nézzünk át a hátszegi medenczébe, melynek a 

Pojana Ruszka felé eső legnyugatibb öbölnyúlványai egyike, Valye Bencl 

ajándekozá meg Buda Adám reai birtokost a múlt évben a mamútnak egy 

lábközépcsontjával. Távol a déli határhegység közé bevájódott Oláh-Zsil- 

völgy szolgáltatá Vulkán-ról** a kolozsvári múzeumnak a negyedik leletet 

egy zápfog alakjában, melynek méretei: oldalmagasság 25 cjm, oldalszéles- 

* Erdély ősemlős maradványai és az ősemberre vonatkozó leletei dr. Koch 

Antal, Az érd. muzeumegylet Évkönyvei. Ujfolyam. V. sz. 1876. 
** Erdély ősemlősei stb. dr. Koch Antal. 
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ség 2G’5 cjm, a rágólap hosszátmérője 20’5 cjm, szélességi átmé¬ 

rője 9 cjm. 
Mindezen lelőhelyeknél gazdagabb volt a strigy-szt.-györgyi, melynek 

jelentékeny részét Buda Adám tagtársunk buzgalma menté meg a tudo¬ 

mány részére. A kunyadmegyei lelőhelyeknek ilyetén ritkasága bizonyára 

fokozza a szakemberek előtt e különben is úgy mennyiségileg, mint a 

megmaradt anyag minőségénél fogva kiváló érdekű lelet jelentőségét; 

épen azért legyen szabad a múlt tavaszszal a helyszínére tett kirándu¬ 

lásom alapján annak bővebb leírására vállalkoznom, megemlítve : hogy e 

leletről Csató János tagtársunk, Alső-Fehérmegye alispánja, tett először 

a kolozsvári muzeumegylet részére aSztrigy mentének és mellékvölgyeinek 

természetrajzi leírása czím alatt írt pályakoszorús müvében jelentést. * 

A melegforrásairól, római régiségeiről, újabban pedig vasműtelepéről 

ismeretessé vált Kalán nevű helységgel szemben a Sztrigy jobb partján 

messzire kitetszőleg fenmaradt ama diluviális fokterű, melynek haránt¬ 

árkai egyikeből: a «Pareu Ilii Kulcséra-bői (Kulcsár árka) az ott őgyelgő 

pásztorgyerekek 1870-ben sajátságos, előttük ismeretlen állatcsontokat 

láttak elétünni. Szerencsére alig egy órányira lakott ide Buda Adám atyja: 

Elek, s egyik fivére: Károly, kiknél családi jellemvonásként szintén jelent¬ 

kezik a természet szeretete s a gyűjtés és búvárkodás nemes vágya. Ily úton 

Buda Adám távolabb fekvő otthonába: Beára is hamar eljutott az érdekes 

fölfedezés hire s avatott kezek fogtak az ásás munkájához, még mielőtt 

durva kedvtelésből, vagy oktalan kíváncsiságból a tudománynak akkora 

kárára szolgáló rombolás bekövetkezett volna. 

A helyszínén megfordúlva, Sztrigy-Szt.-György és Sztrigy-Szacsal 

faluk érintkezése vonalán a Sztrigytől alig 20 méter távolságban mutatták 

meg nekem a Kulcsár-árok halpartján mutatkozó lelőhelyet, hol, a hal¬ 

lottak után ítélve, épen a Sztrigy-folyó dél-éjszaki irányában temette el a 

diluviális vízár egy teljes mamiit vázát. Az agyarak annak idején felfelé 

görbülve bukkantak a magas partszegélyből elé, vagyis hanyatfekve isza- 

polódott el a fejváz; de a hurczoltatás alig lehetett tartós, mert a végtagi 

csontok és a törzs részletei is ott hevertek. 

A 8 méter magasságban feltáruló partszakadék humuszrétege alatt 

mogyorónyi-nagyságtól egész czipónyiig váltakozó hömpölyökkel vegyült 

lősz következik. A görgeteg-rétegek a mélységben megszűnnek, úgy hogy 

a harmadkori kékes palára lősz fekszik tisztán. A kavicsrétegek némelyike 

graphitos bevonattal tűnik ki. A szarmátemelet kékes palája alatt sárgás 

márgapadok sorakoznak s a Sztrigy medre eddig mosta be magát. 

A diluviális képződmény közepe táján l.s m. mélységben temetődött 

* Erdélyi mnzemegylet Évkönyvei VI. évf. 1871 —1873. II. füzet 1873. 11. lap 

Csató János A sztrigymente stb. 
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el az említett mamut, mely mellett azonban a csontok mennyisége és 

minősége után ítélve, még más állatfajok egyénei, sőt más mamút-társak 

is sírjukat találták. Egyes csontrészletek ugyanis még most, a szóban forgó 

fölfedezés után másféltized múltával is jelentkeznek. így Druhora Gábor 

úrral, a helység ügybuzgó tanítójával együtt, mi is akadtunk néhány 

csontra, amilyeneket ő falusi tanítványai által korábban szintén gyűj- 

tetett. 

A lelet túlnyomó része Buda Adám reai lakásán látható; egy zápfog 

mindjárt 1872-ben Lehmann Róbert akkori dévai ügyved ajándékából a 

dévai reáliskola birtokába jutott s egy kis részszel 1883 nyarán Druhora 

Gábor tanító úr a hunyadmegyei történelmi régészeti társulat alakulóban 

levő múzeumát ajándékozta meg. 

Buda Adám barátomnak nagy fáradtsággal es munkával sikerült az 

agyar három részletét megmenteni. A 17 cjm hosszú vastagabb rész teste¬ 

sebb fejen 45 cjm kerületű. A második 27 cjm hosszúságú töredék épen az 

ívezetből maradt meg s vastagabb felén 9, vékonyabb felén 6 kerületű. 

Az utolsó szakasz kerülete 5 %, a vastagabb és 2 a vékonyabb végén. 

A kivétel alkalmával finom képlékeny, majdnem kaonlinhoz hasonló pép 
/ 

volt az egész s Buda Adám gipszburokkal oltalmazta meg a teljes szét- 

omlástól. 

A talált zápfogakból három Buda ADÁM-nál, egy negyedik Déván a 

reáliskolában látható. A dévai példány kevés híján ép. Buda ADÁM-nál egy 

lemezekre bomlott, de összeilleszthető s ekkor a rágólap szélessége 9 %. 

A másik kettőnek a magassága 15 cfm, hosszasága 14—11 c/m,, a rágólap 

széle-hossza 8—13 és 9 —11 cfm. A dévai példány valamivel kisebb, mert 

egy része hiányzik, de a súlya, ilyen állapot daczára is, egy kilogrammra 

rúg: magassága 13 hosszasága 12 %, ; rágólapjának szélessége 7-5 

hossza 12 cjm. A végtagokból a czombcsont érdemel első helyen említést, 

hossza 58 cjin, vastagsága középső részén 35 clm ; vastagabb feje 86 

alsó feje 40 % kerületet ad. Ezzel a lősz egy 32 ^ hosszú bordarész¬ 

letet kötött össze. A felkarcsont alsó része letörött s csak 34 cfm hosszúságban 

maradt meg. Izfeje 68 kerületű. 

Egy Buda ADÁM-nál levő térdkalács kerülete 52 %i. A lábszárcsont 

hossza 26 cjm, felső kerülete 16 ^, alsó kerülete 13 c(m. Dévára e leletből 

egy térdkalács, pár bordatöredék és szárcsontrész jutott még. 

A legutóbb 1884 őszén Sárfalvánál a vasút anyaggödrében felmerült 

mamút-maradvány egy kisebbrendű zápfogból áll. Közepén kettévált, de 

azért eredeti nagysága teljesen felismerhető. Szélességben (5.s ejm), hosszú¬ 

ságban (12 % ) egyaránt messze elmarad a sztrigy-szt.-györgyiektől. Súlya 

780 gramm. A vasúti vonalfőnökség megígérte, hogy a további munkála¬ 

toknál netán előforduló maradványokat rendelkezésemre bocsátják, a mikor 

én is kilátogatok a helyszínére. 
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Ennyi mindaz, a mivel Hunyadmegyéből az Elephas primigenius 

előfordulásához járulhatok. Közelebbről a többi ősemlősök adatait fogom 

rendre egybeállítani. 
Téglás Gábor. 

RÖVID KÖZLEMÉNYEK. 

= Geológiai jegyzetek Közép-Borneóból. (Kirándulás a Parara- 

íven hegyre.) Dr. Posewitz Tivadar tagtársunk, ama leveléhez* mellékelve, 

melyet a múlt 1884. évi (XIV.) kötet 305-ik lapján közöltünk volt, egy kis 

geológiai dolgozatot is küldött melynek, melynek nemet eredetije a meg¬ 

előző füzet (1885 január—február) 76—80 lapján jelent meg. E közlemény 

érdekesen illusztrálja ama nehézségeket, melyekkel a geológusnak Indiákon 

a helybeli viszonyokkal s a bennszülöttekkel küzdenie kell. Tartalmát 

kivonatosan összefoglalva a következőkben adjuk. 

Ha Bandjermassmból a hatalmas Barito folyamon felfelé hajózunk, 

még csak Montallat közelében (az egyenlítőtől k. b. egy foknyira) veszszük 

észre az első talaj emelkedéseket, a melyek északfelé folyvást fejlődve emel¬ 

kednek s a harmadkori dombvidéket alkotják. Limu határán felül e dom¬ 

bos vidékből mintegy ezer láb magas hegyhát emelkedik ki, melynek a 

csapása EK-felé tart. Ez a Pararawen hegy, középponti Borneonak legdélibb 

fekvésű magasabb hegytömege, melyet bízvást a sziget hegyalkotmányának 

egyik kiágazásaként tekinthetünk. Két csúcsa már Teweliből is tisztán kive¬ 

hető, a mint a környező domb tömegekből kiemelkedik. 

Érdekes volt kitudni, vájjon ez a hegyhát szintén régi eruptív kőze- 

* Újabban ismét érkezett tőle levél Matyasovszky tagtársunkhoz, Bataviából 

múlt évi november 25-ékéről keltezve, a melyben elmondja, hogy szolgálati ideje 

lejárt s készül haza Magyarországba, de előbb még nehány kirándulást óhajtana 

tenni, Szumatra geológiai viszonyait és az indiai alluviális képződményeket tanulmá¬ 

nyozandó. Azután elmondja, hogy Bangka szigetén való tartózkodásának utolsó ide¬ 

jében még érdekes megfigyelésekre nyílt alkalma, a melyek a sziget alkotásáról 

szerzett nézeteit némileg módosították. Nehány helyen a talajt négy méter mélysé¬ 

gig kiásatta és ekkor kiderült, hogy amaz eddig fiatalabb kordáknak tartott homok¬ 

kövek és agyagos palák nem egyebek mint a régi «pala formatio# subaérikus elmál- 

lási terményei. A kevéssé elmállott kőzetekbe való átmeneti állapotot jól föl lehetett 

ismerni. Itt tehát terjedelmes laterit-képződményekkel van dolgunk, melyek Bangka 

felszínének legalább is kétharmadrészét elborítják. Az eddigieknél tüzetesebb fölvé¬ 

telek a sziget geológiai alkotásáról szerzett ismereteinket meglehetősen módosítani 

fogják. (V. ö. Posewitz dolgozatát «Bangka sziget geológiája# Az Indiai Oczeán 

czinszigetei. A m. kir. földtani intézet Évkönyvében. VII. kötet. 4 füzet.) E közlemény 

már ki volt szedve, midőn arról értesültünk, hogy dr. Posewitz tagtársunk távoli 

htjából szerencsésen hazaérkezett s jelenleg szülő földén a Szepességen időz. Isten 

hozta körünkben nagy utakat megjárt és sokat tapasztalt hazánkfiát! Szerk. 
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tekből vagy kristályos palákból áll-e, mint a hegyvidék, a melyhez tartozik, 

a mire némi joggal már a priori is lehetett következtelni. (Y. ö. Posewitz 

értekezését Borneo földtani viszonyairól. Földtani Intézet Évkönyve, VI. 

kötet 4 füzet. 1882.) Szándékom volt egyszersmind erről az oromól a kör¬ 

nyező dombvidék fölött kissé körültekinteni és reménylettem, hogy Borneo 

középponti hegységét is megláthatom, a melyre a bennszülöttek nyilatko¬ 

zata szerint erről az oromról szép kilátás nyílik. Elhatároztuk, tehát, hogy 

megmászszuk az ormot. Ösvényt készíttettünk az oromig s nehány barátom¬ 

mal neki indultunk, hogy megtesziik az érdekes utat, a melyet ellőttünk 

még csak egy európai tett meg, dr. Schwaner a negyvenes években. 

Az út első részét belföldi csónakon tettük meg, azután gyalog foly¬ 

tattuk, mig csak a meredek hágón a hegyhátat s végre az ormot el nem 

értük. Szálban álló kőzetet csak két helyen találtunk, de oly mállottat, 

hogy mivoltát nem lehetett biztosan felismerni. A hegytetőn azonban nagy 

csalódás várt bennünket, mert bennszülött megbizottaink igen kevés fát 

vágtak ki s ennélfogva a kilátás ugyancsak el volt előliünk zárva. Azzal 

kárpótoltuk magunkat, hogy a hatalmas faórjásokban s a reájuk kapasz¬ 

kodó remek kúszónövényekben gyönyörködtünk. A hol a fák koronája 

között itt-ott egy-egy kis rés nyílott, megpillanthattuk a szomszédos domb¬ 

sorok egyikét vagy másikát, de áttekintésről szó sem lehetett, a középponti 

hegység meglátásáról pedig végképen le kellett mondanunk. Bennszülött 

megbizottaink magyarán mondva megcsaltak bennünket. 

Kirándulásunknak azonban mégis volt némi hszna. Egyik oromról a 

másikra haladva, kiderült, hogy a különben is keskeny hegyhát ÉNy-felé 

meredeken vágódik el, mintha törési vonalat képezne. A hegyháton talál¬ 

ható kőzetek igen mállottak s a tüzetesebb vizsgálatra alkalmatlanok 

voltak: megbíztam tehát a bennszülötteket, hogy ássanak mély gödröket 

s hozzanak belőlük épebb kőzeteket, a mit csakugyan meg is tettek. Az 

ilymódon birtokomba jutott kőzeteken két fele módosulatot lehet fölismerni, 

durvábbat és finomabbat, de mind a kettő igen mállott, ámbár állítólag egy 

méternél mélyebb gödrökből törettek ki. — A durvább középszemű kőzet 

számos kvarcz szemecskéből áll, közbe földpátokkal (a miáltal kissé por- 

phyrszerűvé válik) és egy látszólag vasoxydhydráttá változott ásványból, 

melynek kristályalakjai csak nyomokban maradtak meg: amphiból vagy 

csillám, vagy talán mind a kettő. Ez a kőzet annyira morzsolódott, hogy 

vékony csiszolatot nem lehetett belőle készíteni. — A finomszemű kőzet 

valamivel épebb. Makroskóposan kvarczszemecskéket, homályos fehéres 

részecskéket (földpát ?), továbbá egy előbbi ásvány üregeit és egy ponto¬ 

sabban meg nem határozható ásvány elszórt apró feketés, erősen fénylő 

kristály lapjait. Ebből vékonycsiszolatok is készültek. (Részletesebb lerírá- 

sát 1. az id. 78—79 11.) 

Ha e kőzetet a gránitokhoz sorozom, ez a meghatározás csak előle- 
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gesnek tekintendő, mert mivoltát csak frisebb kőzeten tett vizsgálatok alap¬ 

ján lehet majd biztosan eldönteni. Ép így függőben kell hagyni a durvább 

és finomabb szemű kőzet egymáshoz való viszonyát, valamint azt is, hogy 

a Pararawen hegy alkotásában nem vesznek-é kristályos palák is részt, a 

mire egy mállott kőzetpéldányom engedne következtetni, 

= A felső-bányai Terézakna hőforrása. Hlavacsek Cornél tagtár¬ 

sunk a selmeczbányai fiók egyesület 1884 február 27-iki szakülésén« a 

felső-bányai és az oláh-láposbányai bányákról és geológiai viszonyaikról» 

hosszabb ismertetést olvasott fel, melynek adatai között felemlíti, hogy «a 

hetvenes évek elején a felsőbányái Terézakna mélyítésé alkalmával mint¬ 

egy 30 méterrel a 9-ik járaton alul meglehetős erős és k. b. 22° R. meleg 

hőforrásra bukkantak.)) Minthogy e hőforrás elemzési adatait az irodalom¬ 

ból nem ismerjük, érdekesnek tartjuk Hlavacsek úr közléséből a következő¬ 

ket átvenni, sajnálattal jegyezvén meg, hogy az elemző neve nincsen 

fölemlítve. 

Az elemzés szerint a hőforrás vízében a következő alkatrészek talál¬ 

hatók : 
Egy köb lábban: 

bécsi font 100 súly részben 

SO3 F2O3 0.0006 Tes 03 3SOs 0.0011 

« timföld 0.0026 Ma 0.3 3SOs 0.0046 

« káli 0.0052 KO SOs 0.0093 

Chlór-káli 0.0013 K Cl 0.0023 

Chlór-nátrium 0.0374 Na Cl 0.0664 

Kénsavas Nátron 0.0377 NaO CO* 0.0668 

n mész 0.0173 MgO CO2 0.0170 

<1 magnézia 0.0096 

0.1117 

0.1982 

«A maró vizekkel vegyülve, azoknak maró hatását gyengítvén, jelen¬ 

leg nagy részben a géprészeket vagyis azoknak aszfaltburkolatát óvja meg 

a rongálástól.» 

— Rhinoceros lelet Szepesmegyében. 1884-ben a gánóczi fürdő 

mellett előforduló mésztufában számos nagyobb csonttöredékre akadtak, 

melyek között egy Rhinoceros-állkapocs is volt. Minthogy a fogak több¬ 

nyire össze voltak zúzva, a fajt nem lehetett meghatározni. De hogy az 

állkápocs csakugyan Rhinocerosé volt, azt dr. Nehring is bizonyítja, kihez 

e csontdarabot véleményadás végett elküldöttem. Dr. Roth Samu. 

— A felső-esztergályi mediterrán-kövületek előfordulási viszo¬ 

nyairól Lunácsek V. József néptanító úr, kitől már több küldemény érke¬ 

zett társulatunkhoz (L. Földt, Közi. XIII. köt. 207, 264, 295 lap és XIY. 
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köt. 574 lap) hosszabb értekezést bocsátott rendelkezésünkre, a melyből 

az idézett helyeken elmondottak kiegészítésére átveszszük a helybeli viszo¬ 

nyokra vonatkozó leírásokat, melyekben ezeket mondja: 

«1875 október. Felső - Esztergálj községből E-Nv-i irányban átkelvén a 
jókora árkon, közvetlen az árok mellett, a homok, kavics és trachitdarabokból álló 
garmadában nem mindennapi, ritka tárgyat találtam. E leletem igen megörvendez¬ 
tetett, lévén az vízözön előtti óriás czápa foga : Carcharias megalodon.» 

«1882 április 18. -Jeges záporeső esett, a patokok bőven megteltek vízzel és 
hordalékkal. Másnap a «Takjarov» nevű mellékpatak torkolatától mintegy 500 
lépésnyire ismét két olyan czápa fogat találtam mint hét évvel előbb s ezenkívül 
valami vastag (krokodil) borda töredéket. Ekkor meggyőződtem, hogy a kövületek 
fészke nem a völgyet átszelő főpatakban, hanem a Takjarovban van, a falutól 
E-Ny-ra, mintegy 10 ezer lépésnyire. Ennek legszélesebb részében nem nagy 
távolságra egymás után 3—10 méternyi oldalmélyedések találtatnak. A Takjarov - 
nak felső rétegét diluviális és alluviális üledékek képezik; alantabb harmadkori 
tengeri üledékek. Az egyik mélyedésbe erve, itt megpillantottam az oldalából 
kikandikáló s várva várt tárgyakat. Ezen üledékek felső rétege sárga-vörös agyag, 
lejebb alatta sárgás, piszkos apró homok, mintegy 272 m. vastagságú; még lejebb 
mintegy két méternyire kvarczos kavics homokkal s ez ismét mintegy mészszel 
vegyítve találtatik. Ezen keverékben vannak az említett kövületek elhelyezve, mig 
alatta ismét homok van, de ez alatt hogy mi találtatik, az előttem ismeretler. 

1883. július 5. Kirándultam a «Lazného potoka»-ba, a hol gyönyörű csiga és 
kagyló lenyomatokat találtam. Az itt található tufban szintén két kis czápa fogat 
leltem, (Otodus apiculatus) ami ritkaság a f.-esztergálvi tufa között. 

1883. julius 15. A községtől délkeleti irányban «pod Novinámi» margákat 
ástam, melyeknek Dr. Pantocsek József úr szerint másuk Magyarországon nincs, 
s melyekben Diatomaceák találtatnak. 

1883 julius 18. Felső-esztergálytói északnak «Vise Brodu» találtatik egy, 
patakba dőlt trachit kő, mely a nem messze eső sziklától szakadt el; külső lapos 
része födve van különféle szép levél lenyomatokkal. Innen észak nyugatnak a völgy 
közepén van egy hosszúkás domb. mely csak ritkán van benőve fával úgynevezett 
«Hrádok.» Itt sziklába vágott földalatti barlang látható, melyről a néprege azt 
tartja, hogy a török uralom idejében itt város volt várral. Sajnos, hogy e földalatti 
utakat eddig senki figyelembe nem vette, melyek kivíil kissé már bedőltek. 

1883. aug. 17. Egy vízmosásban «]>od Pazuchov v Pancierky» (felső eszter- 
gályi határ) találtam egy bronz tárgyat, mely Dr. Zechentee G. úr állítása szerint 
valami késféle a bronz korszakból. 

1883. októb. 11. Kékkő melletti dolinái puszta határában kék tufa találtatik, 
melyben kagylók és Echinospatangusok vannak, melyek a f. esztergályiaktól egész¬ 
ben különböznek. Itt egy part oldalán számtalan igen súlyos osztriga találtatik. Ezek¬ 
hez hasonló a kürtösi határban is lelhető. E tufban (kékkői határ) lehet találni meg- 
szenesedett növényeket. A kékkői vár alatt bükk és hársfa kövületeket találtam. 

Ez volna rövid foglalatja az én eddigi geológiai és palaeontologiai kirándu¬ 
lásaimnak. »* 

Lunácsek V. József. 

* Kár, hogy Lunácsek úr a gyűjtött kövületeket több helyre szétküldözte s 

ezáltal az összetartozó vagy egymást kiegészítő részeket szétszórta. A mi a társulat¬ 

hoz érkezett, mindaz gondosan rendezve a m. kir. földtani intézet gyűjteményében 

őriztetik. Ha újabb gyűjtések által feldolgozásra méltó anyag kerül össze, az egészet 

rendszeresen összeállítva fogjuk megismertetni. Szeri'. 
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Román és magyar geológiai fölvételek a két ország határhegységében.'" 

Az 1881 évi nemzetközi földtani congressus ama határozata, hogy a kép¬ 

viselt nemzetek közreműködésével Európának átnézetes földtani térképe adassák ki, 

a geológiai kutatásoknak új lendületet adott, különösen oly vidékeken, melyekről 

földtani ismereteink eddig még hiányosak voltak. E vidékek közé tartozik hazánk 

délkeleti határszéle is, jobban mondva az Erdélynek Romániával való határán 

magasló hegység, mely, mivel a határ nagyobbrészt a vízválasztó főgerinczeket 

követi, fele részben hazánk, másik felében Románia területéhez tartozik. Kétfelől 

indult meg a mozgalom ezen még igen kevéssé átkutatott magas hegyláncz földtani 

felvételére, t. i. nálunk is és Romániában is. Tudjuk ugyanis, hogy a fent érintett 

czélra való tekintettel a magy. kir. minisztérium az 1882. és 1883. években három 

magyarországi geológusnak adott külön megbízást arra, hogy ama hegységet egész 

terjedelmében, azaz a határvonalra való tekintet nélkül átkutassák és földtanilag 

felvegyék. Természetes, hogy a terület nagysága és a kutatásra alkalmas időszak 

rövidsége mellett csupán átnézetes földtani felvétel jöhetett szóba, úgy azonban, 

hogy eredményei az európai térkép követelményeinek teljesen megfeleljenek. 

A megbízottak: dr. Herbich Ferencz bányatanácsos úr, dr. Primics György úr és 

az előadó, feladatukat megoldották, a mennyiben az egész határhegység földtani 

térképét —- a Besztercze folyótól a Vaskapu nevű Dunaszorosig — elkészítették ** 

és azonkívül kutatásuk főeredményeit egynéhány értekezésben közzétették. *** 

Magától értetődik, hogy e területnek magyarországi részén az említett új 

felvételek vidékenként többé-kevésbbé részletes régibb dolgozatokra támaszkodtak, 

mindenekelőtt a bácsi cs. k. földtani intézet átnézetes fölvételeire, melyek az 

ország határáig az egész területet felkarolták, de a nehezen beutazható magaslato¬ 

kon mégis soknemű kiigazítást követeltek, továbbá a Székelyföldön dr. Herbich 

úrnak ismert munkájára, a zsilvölgyi medenczének egész környékén dr. Hofmann 

Károly részletes felvételeire, végre Mehádia-Orsova vidékén dr. Koch Antal, 

dr. Szabó József és Zsigmondy Vilmos dolgozataira. 

Ezekkel a magyarországi előzményekkel szemben a hegység romániai része 

* Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat 1885 évi áprilisi szakülésén. 

** E térképek eredeti példányai a magy. kir. földtani intézetben őriztetnek; 

kiadásra eddig csak a fogarasi havasok területe került dr. Primics felvétele szerint. 

*** Következő értekezésekben: dr. Primics Gy. A fogarasi havasok és a szom¬ 

szédos romániai hegység geológiai viszonyai két táblával. M. k. föleit, intézet évkönyvei¬ 

nek VI. kötete 9. füzet. 

Dr. Primics György : M. tud. Akadémia. Értekezések a természetűid, köréből. 

XIV. kötet. 1884. 

Inkf.y Béla : Az erdélyi ha\*asok nyugoti részének földszerkezeti \Tázlata. Föld. 
Közi. XIV. 
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működésünk idejében földtanilag még úgyszólván egészen ismeretlen vala, legfö- 

lebb az alacsonyabb dombos vidékről voltak szórványos tudósításaink, a melyekre a 

sótelepek és petroleumforrások irányozták rá a figyelmet. De ugyanazon időben és 

ugyanazon nemzetközi mozgalom következtébén Románia kormánya is kezdette 

országának rendszeres földtani felvételét szervezni. Az ez irányban keltett mozga¬ 

lom főérdeme Stefanescu Gergely urat illeti, a ki mint a nemzetközi congressus 

tagja és romániai képviselője a munkában hazájának közreműködését is részesíteni 

kivánta. Az ő tervei értelmében alapíttatott az 1882. évi június 2-iki törvényczikk 

által a románországi földtani intézet (Biuroulu geologicu) a közmunkák minisz¬ 

tériuma kebelében. Igazgatója Stefanescu Gergely, tagjai Stefanescu Sabbas és 

Botea Constantin és több gyakornok. Ez az új intézet azonnal meg is kezdette és 

a következő (1883. és 1884.) években folytatta működését, melynek főtárgya, 

épúgy mint más országokban, az ország területének rendszeres földtani felvétele. 

Az eddigi működés, mely mindjárt nagy területeket karolt fel, átnézetes fölvételek¬ 

ből áll. Eredményeiről eddig két évi jelentés ad sommás tudósítást, míg a térképek 

kiadása közel kilátásba van helyezve. Az évi jelentések első füzete az 1882. és 

1883. évi felvételeknek összevont eredményeiről szól igen röviden, t. i. az egyes 

formatiok elterjedését, kőzetminőségét és kövületeit, továbbá a nevezetesebb ásvá¬ 

nyok, érczek és ásványforrások előfordulásait sorolván fel. Behatóbb a második 

füzet tartalma, melyben Stefanescu Sabbas az általa felvett Argesi kerület (Indetul 

Argesiu) földtani viszonyait vázolja, több átmetszeti szelvényrajzzal, de földtani 

térkép nélkül. Ez a megye vagy kerület éjszak felé a fogarasi havasok gerinczéléig 

teljed, nyugatra az Olt képezi határát, dél felé pedig a harmadkon dombvidék 

nagy részét foglalja magában. Az ország legnyugatibb megyéjét (Indetul Mehedinti) 

Dbaghiceanu M. úr is vizsgálta, úgy látszik, a földtani intézettől függetlenül és főleg 

gyakorlati szempontból. Kis mértékarányú térképe (körülbelül 1:450,000) 1882-ben 

jelent meg, de magyarázó szöveg nélkül. Benne foglaltatik a határhegység nyugati 

vége, a Cserna és a Motru folyók forrásaitól kezdve a Vaskapu-szorosig. 

Mindezen földtani kutatások tehát egymást érintik, helyenként egymás terü¬ 

letébe belevágnak s mindenképen egymást kiegészítve most már e határhegység 

földtani szerkezetéről sokkal világosabb képet adnak, mint a milyent az eddigi 

egyoldalú felvételek nyújtottak. Érdekesnek tartom tehát a főeredményeket össze¬ 

foglalva, ismereteink jelenlegi állását az adott alapon röviden ecsetelni. 

A szóban forgó terület keleti részén dr. Primics György folytatta dr. Herbich 

Ferencz korábbi székelyföldi felvételeit a Tölgyes szorostól lefelé a hegység romá¬ 

niai lejtőjére is kiteijeszkedvén, le a Bisztricza folyóig, Okna városig és az Ojtoz 

szorosig. Itt azt látjuk, hogy a Kárpátok őspala-formatioja DDK felé mind sző¬ 

kébbre szorulván már a Felső-Csíkban egészen kiékelődik. A Jura-systema csekély 

kiterjedéssel simul az őspalavonulat keleti oldalához, és ezekre támaszkodnak a 

kezdő krétakor mészképződményei, keskeny szegély alakjában. A hegység további 

terjedelmét, különösen annak egész romániai lejtőjét a Galicziából átcsapó Kárpát¬ 

homokkő széles vonalata foglalja el, melyben Primics úr a krétasystemához tartozó 

régibb tagokat (Aptychus-márga, Ropiaka-rétegek, űzi homokkövek) különválasztja 

a keletre mindinkább túlteijedő eoczén tagoktól, melyekre még oligoezén és végre 

neogén üledékek támaszkodnak a hegység dombos előteríiletén. Ezek az utóbbi 

lerakódások azért fontosak, mert benniik mutatkozik a galiczia-bukovinai petro- 
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leumos terület délkeleti folytatása, melynek szegélye Soósmező vidékén liazánk 

területét is érinti. 

Az Ojtoz szorosnál kezdődik a Kárpáti hegyláncznak az a hirtelen kanyaru- 

lása, mely a hegység csapásirányát a délkeletiből gyors hajlás által kelet-nyugatiba 

vezeti át. Ezen az érdekes területen dr. Herbich felvételei a külső hegyívet karol¬ 

ják fel egészen a moldovai és romániai síkságig. Az ív belső oldalán és gerinczének 

magaslatán a kréta- és eoczénkorú Kárpáthomokkő folytatása mutatkozik, míg 

a külső, már egészen román területre eső rónát az oligoczén és neogén üledékek 

lepik el, szintén gazdag sótelepekkel és petrolemn-forrásokkal. Azonban figyelmet 

érdemel az a körülmény, hogy a földtani képződmények elrendezése nem felel meg 

tulajdonképen az orographiai látszatnak, vagyis, hogy a rétegtagok előbukkanása 

nem követi e liegyláncz térdalakú kanyarodását. Mert az eoczénkorú Kárpát¬ 

homokkő csak a kanyarulás szögletéig terjed, de nem hajlik át a nyugati csapás¬ 

irányba. Itt, nyugat felé, a Bárczaságtól délre eső hegyvidéken, a krétaperiodus 

különböző képződményei, majd meg a Jura-systéma egyes tagjai, végre még a 

Triász mészkövei is sorakoznak egymás mellé és közé, de úgy, hogy csapásuk ezen 

előbukkanásoknak nem a liegyláncz keletnyugati irányát követi, hanem mintegy 

a Bárczaság medenczéjéből szétsugározva arra majdnem merőlegesen áll. Bővebb 

felvilágosítást e felette fontos szerkezeti viszonyokról dr. Herbich részéről, vala¬ 

mint a romániai kutatások közzétételétől kell várnunk. Az utóbbiak e hegységnek 

déli oldalára is vonatkoznak, de az eddigi nagyon rövid jelentések nem adnak 

világos képet. Csak egy pár ellentmondást köztük és Herbich térképének adatai 

között kell kiemelni. Az 1883. évi jelentés szerint a Laota hegycsoportot kristályos 

palák képezik, holott Herbich térképén ezen a helyen strambergi mész és messzebb 

Dogger, köröskörül pedig neokom képződmények vannak jelölve, a kristályos 

palák csak a határon innen, Törcsvártól délre bukkannak elő. Továbbá ugyanazon 

évi jelentésben a román geológusok a Prahova, Doftana és Teleagna völgyekben 

jura- és krétaképződményeket, még pedig márgás fekete liydraulicus palákat jelez¬ 

nek, míg Herbich csak a neokom üledékeket mutatja ki. 

A törcsvár-kimpulungi vonaltól, jobban mondva a Királykőtől kezdve nyu¬ 

gat felé a határhegység hirtelen egészen más jellemet ölt. A másodkori képződmé¬ 

nyek kivétel nélkül eltűnnek és az arcliai formatio kristályos palái foglalják el a 

tért. Ezzel ismét dr. Primics 1882. évi felvételi területére lépünk át, mely a í'oga- 

rasi havasokat foglalja magába és dél felé a romániai harmadkori dombvidékig, 

nyugatra pedig az Olt harántvölgyéig terjed. Ugyanezen terület nyugati felét, de 

csak a határgerincztől délfelé, Stefanescu Sabbas úrnak 1883. évi jelentésében 

találjuk leírva. Itt tehát az összehasonlítás mindkét oldalra már részletesebb köz¬ 

leményekre vonatkozik. 

Orographiai tekintetben ezen hegység jellemvonása : a magas gerinczélnek 

szakadatlan keletnyugati csapása, éjszaki lejtőjének meredeksége és déli nyúlvá¬ 

nyainak hosszú vonulása. Földtanilag tekintve a főgerincz iránya az alkotó rétegek 

csapásirányából következik, úgy hogy az egész egy hatalmas réteghullámhoz 

hasonló, melynek északi szárnya meredekebb mint a déli. Primics úr kimutatta 

itt, hogy a HAUER-féle térképen déli csapással feltüntetett ampliibolpalavonulatok 

nem térnek el a többi rétegek kelet-nyugati csapásától. Érdekes azonban, hogy 

a kristályos palarétegek ezen vonulata" keleti végén, Uj-Sinka közelében hirtelen 
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É felé kanyarodnak és fontos útmutatást szolgáltatnak arra, hogy ezen gyű¬ 

rődés folytatása nem a brassai havasokban, hanem a Persányi hegységben 

keresendő. 

A mi ezen hegység déli, azaz romániai részét illeti, Primics térképezésének 

legfeltűnőbb vonása egy széles gneiszvonulat, mely a Papusa hegytől kezdve mind¬ 

inkább DNy felé kanyarodván, a főgerincz csapásirányától eltér és a Ivozia hegynél 

a palahegység déli szélét képezi. A gneisznek sűrű előfordulását nem lehet ugyan 

kétségbe vonni, de ezen szakadatlan vonulat létezését, az ő eltérő csapásirányával, 

Stefanescu úr tagadja. Szerinte a 'M. Ivozia egy új gneiszvonulat kezdetét képezi, 

mely az Olt völgyön át Ny-felé folytatódik, de K vagy EK felé tovább nem terjed. 

A nézetek vagy adatok eltérése azonban nem oly éles, ha Stefanescu leirását 

közelebb megvizsgáljuk. Szerinte ugyanis a palahegység romániai részében három 

palavonulat tűnik fel; az éj szaki határon vagyis a főgerinczen ampliibolos. palák 

közbevetett mészpalával, quarczittal, sericit- és agyagcsillámpalával mutatkoznak 

meredek déli dőléssel; hozzájuk csatlakozik délre a gránátos csillámpaláknak egy 

széles zónája, végre mint harmadik vonulat közönséges csillámpala és «Porphi- 

roid»-palák, melyekben a leírás szerint csak az igazi gumós (vagy szemes) gneiszt, 

a szászsebesi hegységben is nagyon elterjedt kőzetfajt ismerhettem fel. Ez az utolsó 

vonulat átlag éjszak felé dőlő rétegekből áll, úgy, hogy a hegyszerkezet éjszak-déli 

szelvényben egyetlen egy nagy réteglegyezőt tűntetne fel, a mi sem Primics szel¬ 

vényrajzának, sem szerintem az Olt jobbpartján látható feltárásnak nem felel meg 

egészen. A rétegcsapásra nézve Stefanescu előadásából is kitűnik, hogy az általá¬ 

nos K—Ny csapáson kívül helyenként az EK—DNy csapás is mutatkozik, neveze¬ 

tesen az Ai'gis patak völgyében is körülbelül ott, hol PRiMics-nél a gneiszvonulat 

ezen csapásiránya a leghatározottabban ki van fejezve. Úgy látszik tehát, hogy a 

réteghullámok szétágazódása, mely az Oltón túl nagy mértékben mutatkozik, már 

a fogarasi hegységen belül kezdődik, csakhogy nem abban a mértékben, melyet 

Primics előadása gvaníttat. A mi nevezetesen a Kozia hegyet illeti, Stefanescu 

nem csak külön emelkedési tengelyt (axa de radicare) tulajdonít neki, hanem kül¬ 

sőleg is a többi palahegységtől különválasztja. Mert az az eoczén medencze, melyet 

Primics a M. Kozia éjszaki oldalán, az Olt partján talált, St. előadása szerint nem 

csak sokkal nagyobb területet foglal el mint Pr. térképén, hanem egy keskeny 

szoros által Priporán át a palahegység déli oldalán levő eoczénnel is egyenesen 

összefügg, és St. ezen déli eoczénnek is sokkal nagyobb elterjedést tulajdonít 

mint Pr., sőt azt mind E felé Primics palahegységére, mind D és Ny felé az 

Öltig kiterjeszti. E szerint a M. Kozia mint előfok magaslik ki a környező eoczén 

üledékekből, melyekben St. jellemző kövületeket talált. 

Az Olt pompás harántvölgye, mely az egész liegylánczot éjszakról délre 

keresztül hasítja, csak orograpliiai tagozást idéz elő, de földtanilag mint tiszta 

erosio-völgy nem képez határt. Ezt nemcsak a palarétegek változatlan átcsapása 

a jobb partra, hanem főleg az előbb említett eoczén medencze folytatása is bizo¬ 

nyítja. Az Olt jobb partján kezdődik az én átnézeti felvételeim területe, mely 

Ny felé a liatárgerincz kanyarulatáig terjed. E felvétel körülzárja a dr. Hofmann 

Károly által részletesen felvett zsilvölgyi medenczét és környékét, éjszaki részében 

Stur régibb felvételei egészítik ki, dél felé pedig, hol a harmadkori szegélyig ter¬ 

jeszkedtem, a romániai kutatások rövid adatai találkoznak össze vele. A hegyszer- 
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kezet fővonásait már a múlt évben volt szerencsém előadni. (Földtani Közi. 1884. 

XIY. 11—16.) 

Itt is a bosszú redőklié összegyűrt kristályos palarétegek képezik a hegység 

zömét, de a redők csapásirányának szétágazása, melynek csiráit már a fogarasi 

havasokban találták, itt annyira megy, hogy a palahegység szélessége két, sőt három 

akkora lesz mint amott. A szétágazás szögletébe végre két harmadkori medencze, 

a zsilvölgvi és a hátszegvölgyi, helyezkedik és köztük a Retyezát magas gránit- 

gneisztömzse mintegy közbevetett ék tűnik fel. A másodkor képződményei, melye¬ 

ket Törcsvár vidékénél elhagytunk, most a hegység déli részén ismét felbukkannak, 

kezdetben ugyan csak két elszigetelt mészkővonulat alakjában az Olt és a Zsil 

áttörései között, de később, a Zsiltől nyugatra mindinkább összefüggő, a palaredők 

közé helyezkedő vonulatokban. Az első két másodkori képződmény közül 

Stefanescu Gergely úr a keletit (Stogu-Arnota) szintén juramésznek tekinti, 

ellenben a nyugatit, mely Polovracsnál kezdődik, a kristályos rnészpalákhoz 

sorozza; már pedig az én megfigyelésem szerint épen ez az utóbbi mésztömb, 

melynek feküjében fekete meszes márgapalát és quarczitos homokkövet találtam, 

semmihez sem hasonlít inkább mint a herkulesfürdői előforduláshoz, a hol a Jura¬ 

mészkő szintén hasonló liaszkorbeli palákra támaszkodik. Hogy a polavracsi vonu¬ 

latnak elterjedését egészen helyesen jeleztem-e, nem erősíthetem, mert nem jár¬ 

hattam végig, hanem csak a liegvgerinczről mutatkozó képet használtam fel. 

Még egy pontot kell jeleznem, melyben Stefanescu úr felfogása az enyémtől 

eltér, t. i. a kristályos palakőzetek között előforduló eruptív kőzetek kérdését. Oly 

vidéken, hol a kőzetmetamorphismus oly erősen működött, hogy az eredeti kép¬ 

ződményeket, bármi lett legyen eredeti kőzetminőségük, egyaránt átalakította, 

mindig tág tere nyílik az egyéni felfogásnak, mert tudjuk, hogy a palásság s állító¬ 

lagos rétegesség nem mindig megbízható megkülönböztető jel és a szerkezet fel¬ 

tűnő vonásait p. o. áttörést, elágazást stb. maga a mechanikai gyűrődés folyamata 

gyakran a felismerhetetlenségig eltorzította. Ha tehát mégis a szinjelzésben és 

nőménclaturában bevett szokás mindig határozott véleményadást követel a geolog- 

tól oly genetikai kérdések felett, melyeket vagy nem is vagy csak igen beható 

tanulmányozás által lehetne eldönteni, természetes, hogy a jelzés az egyéni fel¬ 

fogás és hajlam szerint változik, hogy tehát az egyik geolog gránitot említ ott, a hol 

a másik gneiszt látott, vagy dioritot, syenitet, hol ampliibolpalát és ampliibolgneiszt 

is lehetne idézni. Én, saját elméleti felfogásomat követve mindazon gránit- és 

pegmatit-áttöréseket, melyeket a hegység ezen részében a HAUER-féle térkép jelez 

vagy a romániai felvételi jelentés említ, minta gneiszképződés alárendelt jelenségeit 

külön ki nem választottam, csak egy gránittömzsöt jegyeztem be Nováci ésBaja de fier 

vidékén, a melyről azután Stefanescu is megemlékezik.'A többi helyen, melyeken 

ő protogint vagy gránitot említ, én vagy csupán lencse- és teléralakú kőzetkiválá¬ 

sokat találtam vagy pedig a gneiszszerű metamorphizmusnak azt a legintenzivebb 

fokát, melyet gránitgneisznek szokás nevezni. A serpentint sok helyen találtam én 

is és ki is jelöltem, de azt is szívesebben a chloritpalákhoz csatolom, mint hogy 

eruptív eredetet tulajdonítsak neki. Dioritot is említ a romániai jelentés több 

helyről, nevezetesen a Zsilszorosból is, a hol csakugyan ennek nevezhető kőzetet 

láttam én is, de tovább nem követhetvén ki sem jelöltem. 

Visszatérek a hegység szerkezeti vonásaihoz. Az éjszaki réteghullámoktól, 

Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 10 
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melyek egészen magyar területre esnek és így már nem oly ismeretlenek, itt elte- 

tekintlietek. A két déli főredő nyugati folytatását, az Olt szorostól kezdve a bánsági 

határig és Baja de aramaig követtem. A legdélibb redő, mely az Oltón t úl a Iíozia 

hegygyei kezdődik, a M. Balotáig magas hegylánczot képez, de ezentúl a felső által 

kiszorítva a hegység déli lejtőjén lassan elenyészik. A tulajdonképi határgerincz 

most a második redőre esik, mely a Páringtömzsben culminál és a Zsilszurdokon 

át a Strázsahegységre vezet mindinkább DNy felé forduló csapásiránynyal. Folyta¬ 

tását a Csernának hosszvölgye jelöli, mely végre egészen D-nek kanyarodván a 

Vaskapu szorosig vezet és ott a Duna szerbiai partjára csap át. Ezen az utolsó dara¬ 

bon az én kutatásaim nagy hézagot hagynak, melyet azonban egyfelől az osztrák 

és magyar geológusok kutatásai, Romániában pedig Draghiceanu úrnak 1882-ben 

megjelent térképe kitöltenek. Sajnálni való, hogy az utóbbi különben igen becses 

mű magyarázó szöveg nélkül jelent meg. 

A hegység ezen nyugati részében a kristályos palákon kívül fontos szerep 

jutott a másodkori képződményeknek is, melyek több párhuzamos vonulatot 

képeznek a palarétegek kullámredői között. E vonulatok elseje már a Zsilmedencze 

nyugati részében, Kimpuluinyág táján kezdődik és Kimpu Zsiruluinál a Zsil és a 

Cserna forrásait elválasztó alacsony hágón átcsapván, ezentúl állandóan követi a 

Cserná DNy felé húzódó völgyét le egész Herkules fürdőig. Nem képez ez szaka¬ 

datlan vonulatot, hanem inkább a mészszirtek többé-kevésbbé összefüggő sorozatát. 

A Mehádiánál szerzett tapasztalatok nyomán ezt az egész vonulatot a Jurakornak 

tulajdonítanám, beleértve még a kimpuluinyági mészszirteket is, melyeket Stür a 

krétakorba helyezett. 

A második vonulatot a hegység déli lejtőjének közepén egyes feltűnő rnész- 

liegyek jelölik ú. m. a Dealu Piva, Piniu Borostini, D.-Klosanilor stb. Itt is a 

mészkő alján sok helyen előbukkannak azok a fekete palák és quarczit-liomok- 

kövek, melyek Meliádia vidékén a liaszkorhoz számíttatnak, úgy hogy ennek a 

vonulatnak is egészben jurakori lehet tulajdonítani. Ezen vonulat nem görbülvén 

oly határozottan DNy felé mint az első, evvel Herkulesfürdő közelében egyesül. 

Az a kérdés, hogy vájjon a híres fürdőhely keleti oldalán magasló Damocled hegy 

mészköve csakugyan a Triászhoz tartozik-e ? tudtommal még nincsen végleg 
eldöntve. 

Egy gneiszvonulat választja el a második mesozoi vonulatot a harmadiktól, 

mely Draghiceanu térképen mint a krétaképződményhez tartozó van feltüntetve. 

A térkép maga csak Baja de arama-ig terjed, de a vonulat (főleg mészkő) ezen túl 

még sokkal messzebb, t. i. Tismánán át Dobriczáig s azon túl húzódik a hegység 

tövén. E vidéken én is kétszer mentem át rajta, de mivel mind Dobricza, mind 

Baltisora közelében a fehéres mészkő alatt az említett palákat és quarczitokat lát¬ 

tam, ezen képződményt is a jurához véltem csatolhatni. Ámde Stefanescu jelenté¬ 

sében is krétakorúnak nevezi a Tismana-Dobriczai mészvonulatot az említett palák¬ 

kal és homokkövekkel együtt, melyekben Chama, Belemnites és Ammonites nyomai 

találtattak. Más helyen azonban a Dobritzánál talált Belemnitek jurakorúaknak 

neveztetnek. Minthogy a fajok valamint a lelőhelyek pontos megjelölése hiányzik, 

a kérdést tovább nyomoznom nem sikerült; azt kell gyanítanom, hogy itt a két 

systéma képződményei együtt és egymás fölött fordulnak elő, a miről csak részletes 
felvételek és térképek adnak majd felvilágosítást. 
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A krétakorú mészvonulat mindvégig Baja de aramatól DNy-felé kanyarodva 

Gura Yaii falunál éri el a Duna partját, liol az Orsóvá-Turnseverini országút men¬ 

tén márga és mészpaláinak gyűrődött rétegei szépen fel vonnak tárva. Hogy a 

Dunán is átcsap és Szerbiában folytatódik, nem szenved kétséget. 

E vonulat délkeleti oldalához még egy alacsony gneiszvonulat csatlakozik, 

mely úgy látszik ugyanazt a határozott gneiszjellemet viseli, melyet a Zsil körül 

eltűnt Kozia vonulat mutatott; az tehát mintha amannak újbóli feléledése volna. 

E gneisznek délnyugati oldalán Draghiceanu még egy pár krétamészkövet tüntet 

fel, de különben a fiatal neogén üledékek, nevezetesen a Paludina rétegek simulnak 

a hegység tövéhez. Az eoczén ugyanis, mely még az Olt körül széles elterjedést 

mutat, Ny felé csak egy-két sziget alakjában bukkan elő, de a Zsiltől Ny-ra már 

épen nem látható. 

Ezek tehát a határhegység földtani szerkezetének alapvonásai, melyekhez a 

magyarországi földtani térképből még azokat csatolhatnám, hogy a palaliegy- 

ség éjszaki részének a Strigyvölgy öblön túl a Pojana Buszkában van a 

folytatása és hogy maga a Betyezát és Boldovén tömzsöket Ny-ról a karanse- 

bes-orsovai szakadásvonal választja el a bánsági palahegységtől. E vidéken folynak 

jelenleg a magy. kir. földtani intézet kutatásai, úgy hogy a bonyolódott viszonyok 

felderítését közel időben várhatjuk. 

Mindezen forrásokat, melyekből az imént előadott vázlatot merítettem, 

Suess E. tanár legújabb «Antlitz dér Erde<> czímű nagyszabású munkájában arra 

használta fel, hogy a Kárpátok és a Balkánhegység összefüggésének kérdésére vilá¬ 

gosságot vessen, ezáltal új lánczszemet keresvén azon kapcsolathoz, mely Európa 

legnagyobb hegyrendszerét, az Alpokat, a Kárpátokon, Balkánon és a Krimen át a 

Kaukázussal s tovább Közép-Azsia éjszaki hegyrendszereivel fűzi össze. 

Suess felfogása szerint tudvalevőleg a Kárpátok ívalakú csapása egy-egy 

belülről kifelé irányult oldalnyomás kifejezése. Az ily módon felgyúrt redőrendszer 

már most hazánk keleti szögletében hirtelen kanyarodással teljesen megfordított 

csapásiránynyal Ny felé tér vissza egész a bánsági hegységig, a hol egy második, de 

ellenkező kanyarodás a Dunaszorosokon at a szerb hegységre s ez által a Balkánra 

viszi a redőzés tengelyét. Csakhogy a földtani szerkezet nem felel meg teljesen az 

orographiai alakításnak. Nem egységes hullám az, mely itt köralakban kanyarodik, 

hanem az egymáshoz szorított redők egész csoportja és e csoport külső tagjai nem 

buják a hirtelen kanyarodást követni, hanem mintha a túlságos feszülés által meg¬ 

szakadnának, egyik a másik után elenyészik. így járnak, a mint láttuk, az eoczén 

majd a krétakori ílysclizónák, végre a jura- és triaszképződmények, míg a kristá¬ 

lyos pala-alap épen a liajlás belsejében mintegy összedarabolva a mélységbe sülyedt 

és így a háromszéki és bárczasági medenezéknek képződését, valamint a székely- 

földi eruptiók keletkezését idézte elő ; ott azonban, hol a kanyarodás már teljes, a 

fogarasi havasokban ismét mint magas hegyláncz lép elő és Ny felé tart. A második 

kanyarodásban a csavarás jelei lépnek előtérbe. Az ív belső oldalán újabb meg 

újabb vonulatok jelennek meg, melyek DNy felé egymással összeolvadnak vagy las¬ 

san ismét elenyésznek, a külső oldal a szerb és a bánsági hegységben legyező 

módra D-felé convergáló vonulatokat mutat és ezen erőszakos csavarásban D—E 

irányban haladó eruptív vonulatok jelölik a mélyen beható repedéseket. Suess 

ezután a Duna jobbpartján a Balkánig követi e vonulatok folytatását és a Balkán 
10* 
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hegységben is oly gyűrődést talál, melynek mozgása a Dunamedencze felé van 

irányozva. 
Úgy hiszem, hogy a nagyhírű geológusnak e szellemes felfogása részünkről, 

a kik most e vidékek részletes átkutatásával el vagyunk foglalva, kiváló figyelmet 

érdemel. Legyen szabad még azon pontokra felhívnom a figyelmet, melyek néze¬ 

tem szerint ebben a kérdésben még határozottabb kimutatást követelnek. A hegy¬ 

ség nyugati részében, tehát főleg a bánsági hegyekben és a Pojana Ruszkában ki 

lesz mutatandó, hol és miképen találkoznak össze azok a redők, melyek a Duná¬ 

tól, illetve Szerbiából E felé legyezőmódra szétterülnek, azokkal, melyek a kelet¬ 

nyugati fővonulattól fokozatosan ENy irányban elszakadnak. Mert láttuk, hogy az 

utóbbi elágazás már az Oltnál kezdődik, azután pedig a Retyezáttömzs körül több¬ 

szörösen ismétlődik. Ez által és a hozzájáruló eruptivvonalak által a nevezett hegy¬ 

részeknek szerkezete felette bonyolódottá válik és csak a leggondosabb részletes 

felvételek által sikerülhet e kérdésre világosságot deríteni. 

Az erdélyi havasok középső részében, egész Törcsvár vidékéig a szerkezeti 

viszonyok elég egyszerűek, de itt, a palahegység keleti végén ismét részletesebben 

ki kellene mutatni, hogy az alapkőzet gyűrődése csakugyan EEK felé kanyarodván, 

a pozsonyi hegyekben leli-e folytatását? A hegység orographiaifolytatásában pedig 

felette fontos a rétegszerkezet alapos kimutatása, mert csak ezáltal leszünk képesek 

e nevezetes kanyarodás valódi lényegét felfogni és földtani értelemben eldönteni 

azt a kérdést, hogy az Erdélyi Havasok csakugyan tagjai-e a nagy Kárpátrendszer¬ 

nek vagy pedig egy külön gyűrődési folyamat által keletkeztek, melynek hullám¬ 

rendszere a Kárpátokéval csak találkozik, de nem azonos. 
Inkey Béla. 

Észrevételek* Dr. Roth Samu «Az Eperjes-tokaji hegiyláncz északi részének 

trachytjai» czimű dolgozatára. Megjelent a «Földtani Közlöny» 1884-ik 

évi 9—11. füzetében. 488—518. lap. 

Valóban fel nem foghatom mi czél lebeghetett dr. Roth úr szemei előtt akkor, 

midőn e dolgozatát ismert alakjában közrebocsátotta? Igaz, hogy petrographiai ta- 

* A tudományos értekezések tartalmáért és alakjáért minden tudományos 

folyóiratban legelső sorban maga szerző felelős. Ebben a tekintetben mi sem lehe¬ 

tünk kivételek; legkivált akkor, ha ismert szakférfiak neve biztosítja az értekezés 

tudományos értékét. Más eljárást csak kezdőkkel és kevésbbé avatokakkal szemben 

szoktunk követni, de akkor is előleges megbeszélések utján. A szerkesztőnek soha 

sem szabad azt a vádat magára vonni, hogy valakinek a tudományos eredményeit 

és sikereit megcsorbítja, valamely ívj és jó gondolatát csírájában elfojtja, — hanemha 

oly esettel áll szemben, midőn valaki a kellő szaképzettség hiányában merő képte¬ 

lenségekkel áll elő. — De az ily eljárásnak természetes következménye azután, hogy 

a folyóiratnak, az ügy érdekében, a kritika elől sem szabad a terét elzárnia; sőt 

éjien kívánnia kell az eszmék súrlódását, tisztulását. — Dr. Primics György tagtár¬ 

sunk a jelen esetben Dr. Roth Samu tagtársunk értekezésére tesz megjegyzéseket, 

de úgy véljük nagyon is szigorúan Ítél. Mind a két tagtársunk oly érdemes munkása 

a kőzet-földtani irodalomnak, hogy az ügy elintézését egészen reájuk kell hagynunk, 

s meg vagyunk róla győződve, bőgj' a higgadt tudományos eszmecsere színvonalát 

egyikök sem fogja szem elől téveszteni. Ebben az esetben pedig a kölcsönös felvilá- 



IRODALOM. 149 

nulmánvokat, valami könnyű olvasató alakban nem leliet tárgyalni, de épp azért a 

kidolgozásra és csoportosításra, általában az anyag könnyű áttekinthetéséreés hasz¬ 

nálhatóságára kell gondot fordítani. De mindezeket dr. Eoth Samu úr dolgozatában 

hiában keressük. Találunk azonban helyettök alapgondolat, rendszeresség és követ¬ 

kezetesség hiányát, az ismétlések szakadatlan lánczolatát, sok helyen érthetetlensé- 

get és szószaporítást. 
Nehogy azonban a szerző azzal vádolhasson, hogy alap nélkül beszélek, pil¬ 

lantsunk be dolgozatába s lássuk, mi kifogásolni való van benne. 

A szerző a bevezetés végén azt mondja, hogy a kőzetek leírásánál.... földrajzi 

tekintetben több alcsoportot fog megkülönböztetni. De csoportosítása voltaképen 

csak a lelőhelyek vidékeit foglalja össze. 

Az első vidéken, «A) Az Eperjestől északra eső hegyek trachytjai» — szerző 

szerint a következő kőzetek fordulnak elő : 1. amphibol-trachyt, de augit is van benne, 

2. amphibol-augit-trachyt, 3. amphibol-trachyt, de augit is van benne, 4-. amphibol- 

trachyt, szintén augiital, 5. gránáttartalmú amphibol-trachyt, hihetőleg ebben is 

van augit, 6. amphibol-trachyt augittal, 7. szintén ilyen és 8. amphibol-trachyt- 

Tehát e vidéken szerző szerint uralkodó az amphibol-trachyt (7-szer van leírva) és 

csak nagyon alárendelt az amphibol-augit-trachyt (egyszer íratott le.) De miután a 

szerző 7 kőzetnél kimutatta az amphibol mellett az augitot is, tehát éppen megfor¬ 

dítva uralkodó az amphibol-augit-tracliyt (andesit) és nagyon alárendelt az amphi¬ 

bol-trachyt (andesit.) 

A második vidékről. — B) Eperjes és Dubnik közti, trachytok — 27 trachytos 

kőzet íratott le külön-külön, melyek közül dr. Roth Samu úr szerint 10 dh amphi¬ 

bol-trachyt, 15 db. augit-trachyt, 1 db. biotit-trachyt és egy opálos-trachyt. A leirá- 

gosítások nemcsak a két félre, de reánk objectiv megfigyelőkre is hasznosak lehet¬ 

nek végeredményeikben. — De a midőn ezzel a szabad vita sorompóit számukra 

megnyitjuk, tartozunk egy kijelentéssel. Igaz, hogy a legújabb petrographiai irodalom 

már nem követi a kőzetek leírásában azt a nyomról-nyomra haladó és kutató modort 

s inkább összefoglalva, a részletek ismétlése nélkül közli az eredményeket; de igaz 

az is, hogy még igen kevéssel ezelőtt, a petrographiai mikroskopia első szakában, az 

a modor közkeletű és közhasználatú volt az egész irodalomban, s egészen még ma 

sem enyészett el. Távoleső vidékek kevéssé vagy épen nem ismert kőzeteit a szerzők 

ma is sokkal részletesebben írják le, mint azokat, a melyeknek jelleme már eléggé 

tisztázva van az irodalomban. Az ismétlések elhagyására s az eredmények rövid 

átnózetes összefoglalására az ügy érdeke vezette a szerzőket; mert bármily fiatal is 

még a górcsövi kőzettan, mai napság már annyira megizmosodott s oly tetemes ered¬ 

ményeket gyűjtött össze és mutatott ki, hogy mindenki a saját érdekében is cselek¬ 

szik, ha vizsgálatainak eredményeit mentői rövidebben s mentői világosabban foglalja 

össze, nehogy ellenkező esetben elvonja dolgozatát valódi rendeltetésétől. Ennek a 

tudatában eszmecserét folytattunk ama sziikebb körben, mely dolgozataival társula¬ 

tunk kebelében és folyóiratában szokott fellépni s teljes megegyezés jött létre arra 

nézve, hogy a régi modorral szakítani kell, és az ismétlések csak kivételes esetekben 

fordulhatnak elő, ha a dolog érdeme megkívánja. Ehhez a felfogáshoz maga Dr. Roth 

Samu tagtársunk is csatlakozott, legutóbbi Budapesten időzése alkalmával, s ő maga 

jelentette ki, mennyire sajnálja, hogy már az eperjes-tokaji kőzeteket tárgyazó érte¬ 

kezésében is a modernebb utat nem követte. Szolgáljon ennek a kijelentése tisztelt 

tagtársunk védelmére. Szerkó 
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suliból azonban kétségtelenül megállapítható, hogy e kó'zetek közül tulajdonképen 

10 db amphibol-augit-, 6 db augit-, 5 db. ampliibol- és 1 db. biotit-trachyt (andesit.) 

A harmadik területről — C) Ránk környékének trachytjai — 11 kőzet Íratott 

le, melyek szerző szerint mind az augit-trachytokhoz tartoznak, de részletes leírá¬ 

sukból kitűnik, hogy e vidéken kétféle trachvttal találkozunk, mert a leirt kőzetek 

közül 4-ben ampliibol és augit és 7-ben csak augit van kimutatva. 

A negyedik területen —- D) Nagy-Szaláncz környékének trachytjai — szerző 

szerint szintén csak augit-trachytok jönnek elő, de itt is a leirt 5 kőzet közül 2-ben 

ampliibol és augit és 3-ban csak augit lett kimutatva. 

Összegezve ezen — a hosszú leírásokból megállapított — eredményeket, nyil¬ 

vánvalóvá lesz, hogy az eperjes-tokai heyyláncz északi részében a plagioklas-trachy- 

tok (andesitek) egy csoportjának 3 typusa fordul elő és pedig : 1. ampliibol-augit- 

andesitek, 2. augit-andesitek és 3. ampliibol-andesitek. 

Dr. Both Samu úr szerint azonban — a leirt kőzetek neveiből következtetve 

— ott csak két kőzet szerepel mint hegyalkotó és pedig uralkodóan az augit-trachyt 

(31-szer) és alárendelten az ampliibol-trachyt (17-szer lett leírva). Ezeken kívül 

előjönnek ott még amphibol-augit-trachyt (1-szer), biotit-trachyt (1-szer) és opálon 

trachyt (1-szer lett leírva.) 

De a kőzetleirásokból, mint már kimutattam, kétségtelenné válik, hogy az 

említett hegységben nem az augit-trachyt, hanem az amplúbol-augit-trachyt az ural¬ 

kodó, •— melynek szerző szerint nincs semmi szerepe —- mivel az 52 db. leirt 

kőzetből 29-ben ampliibol és augit, 16-ban csak augit és 6-ban csak ampliibol 

van kimutatva. 

A biotit-trachyt előfordúlása esetlegesnek látszik. Az opálos-trachyt nem ké¬ 

pezhet külön tvpust. A gránáttartálmu augit-trachyt, nem gránáttartalmu. Az augit- 

trachyt láva csak augit-trachytnak vehető, mert a kőzet likacsossága magában véve 

nem elég kellék arra, hogy azt lávának vegyük. A szerző augit-láváinál éppen nincs 

bebizonyítva azoknak láva volta. 

Daczára annak, hogy az említett trachyt-typusok egyes példányai, mint az 

egyenkénti leírásukból kilátszik, közel azonosak és legfeljebb csak szinökben és 

szövetökben mutatkoznak eltérések és abban, hogy különböző állapotban maradtak 

meg ; mégis 52-szer írattak le a legcsekélyebb egymásra való vonatkoztatás nélkül, 

holott három vagy legfeljebb négy csoport alatt kellően és érthetően le lehetett 

volna azokat Írni, mert az egyes typusok példányainak nincs semmi olyas jellegük 

a mi a kiilön-külön leírást indokolná. Ha azt teszi vala a szerző dolgozata érthetővé 

és hasznavelietővé vált volna és az olvasó megkiméltetett volna azon fáradtságtól, 

hogy a három vagy legfeljebb négyféle dolgot, 52 egymáshoz közel hasonló varia- 

tióban olvassa el. Jelen alakjában dolgozata oly cliaos, hogy a szorosan vett petro- 

grapliia-kedvelő is elveszti a bátorságot, hogy abból a tényeket kihalászsza. 

Teljesen érthetlen, hogy mily alapból indúlt ki a szerző az egyes kőzet-typu- 

sok elnevezésénél ? Beszél amphibol-augit-trachytról, továbbá ampliibol-trachytok- 

ról a melyekben bőven augit is van és augit-trachytokról, a melyekben bőven am- 

phibol is van. Ezen zűrzavarban aztán igazodjék el az olvasó, hogy a három trachyt 

typus közt mi a különbség! ügy látszik, hogy a szerző maga sincs teljes tudatában 

annak, hogy mi különbség van közöttük; pedig tudhatná, hogy ha egy trachytban 

ampliibol és augit is constatálható, azt már nem lehet sem az ampliibol, sem az 
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augit-trachvtokhoz sorozni, mert hiszen arra való az általa is fölvett amphibol-augit- 

trachytok tvpusa. 

Ez a körülmény egyébiránt annyival is fontosabb, mert a geológiai tudomány 

jelen állásánál majdnem teljesen bebizonyított tény, hogy a plagioklas-tracliytoknál 

is a különböző ásvány associatióinak különböző eruptiók felelnek meg. A szerző, úgy 

látszik, ezekkel nem sokat törődött, ő trachytjait egyszerűen azon ásványról nevezi 

el, a mely hamarább szemébe tűnt. 

Dr. Roth Samu úr dolgozatában sok kifogásolni valót találunk és ha mindenre 

megtenném észrevételemet, nagyon hosszúra nyúlna bírálatom s így meg kell elé¬ 

gednem a következő szemelvényekkel : 

Dr. Roth S. úr a bevezetésben a szokásos dolgokon kívül azt is megmondja, 

hogy a geotektonikai viszonyokat a helyszínén, a mokroskopiaiakat a gyűjtött kő¬ 

zetpéldányokon tanulmányozta és a mikroskopiai vizsgálatokat a vékony csiszola¬ 

tokon eszközölte, — mintha bizony mindezeket másképpen is lehetne. 

Mindjárt a leírás kezdetén [4-89. 1. (I1)] a szerző beszél egy réteges szerkezetit 

amphibol-trachytról, a melyben augit és állítólag kétféle amphibol is előfordúl, a 

leírás vége felé pedig szóról-szóra ezt mondja : «Augit a rendelkezésemre álló és 

a kőzet mállott voltánál fogva csak kis csiszolatban nincsen.» Miután a szerző nagy 

csiszolatról nem tesz említést,teljesen érthetetlen,hogy mi miatt nemvolt az augit a kis 

csiszolatban ? Egyébiránt ez a ha csakugyan olyan,mint a milyennek a szerző leírja, na¬ 

gyon érdekes és nagyon fontos. Eddigelé a geológiai tudományban trachyt rétegekről 

nem volt szó. Most már a dr. Roth Samu úr felfedezése nyomán nem lehet beszélni az 

eddigi — az egész világon használatban lévő — két fő kőzetcsoportról t. i. a réteges 

és a tömeges kőzetekről, mert hiszen már a trachyt is, mint a tömeges kőzetek fő- 

typusa — a rétegesek közé tartozik. Csakhogy én bátor vagyok kételkedni a) a 

trachyt rétegességben, b) a kétféle amphibolban. A mit Roth úr trachyt rétegeknek 

néz, az valószínű, hogy nem egyéb, mint a trachyt táblás elválása, a mi az ily kőze¬ 

teknél elég gyakori jelenség. -— Az amphibolra vonatkozólag pedig megjegyezhetem, 

hogy azért, hogy az egyik amphibol egyén átlátszó, a másik pedig át nem látszó, még 

nem következik, hogy kétféle, mert e körülmény az amphibol megtartási állapotától 

és az egyének vastagságától is függhet. Kétféle amphibolról csak a kellően orientált 

amphibol-metszetek extinctiói szögeinek pontos meghatározása stb. után,— de nem 

a látszat után lehet beszélni. 

A második kőzet, amphibol-augit-traclivt [489. 1. (lla)], szintén rétegeket 

alkot (?). A 490. lapon (l.2) egy mállott amphibol-trachytról beszél, melyet az 

Ostra-skala és Starz közötti domb kiálló szírijéről ütött le; ebben állítólag 

szintén kétféle amphibol fordúl elő. Erre az a megjegyzésem, hogy valamely kőzet¬ 

ről még nem lehet mondani, hogy mállott, csak azért, mivel a talajból kiálló sziklá¬ 

ról leütött darab mállott, mert az a szikla belsejében még a legüdébb lehet. Ily ér¬ 

telemben a kőzet mállott vagy üde voltáról beszélni fölösleges; más az, midőn egy 

mállott s egy üde trachyt egymáshoz való viszonyáról van szó. 

Ugyanazon lapon (l8) oly amphibol-trachyt íratott le, a melybon szerző szerint 

az augit számra nézve felülmúlja az amphibólt. Tovább szó vanporphiros és mikro¬ 

kristályos amphibolról,— alább meg azt mondja, hogy a szabad szemmel látható 

quartz valószínűleg kihullott a csiszolásnál. A földpátnak Boricky módszere sze¬ 

rinti meghatározásnál a többek közt hatszöges átmetszetekről is tesz említést. Végűi 
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a kőzetnek chemiai elemzését is közli. E kőzetben tehát, szerző szerint, amphibol, 

augit és quartz szerepelnek, mint elegyrészek. Merőben új kőzet. Eddigelé augit és 

quartz társulása az andesitekbon sehol a világon még nem constatáltatott. Különben 

a szerző szavaiból nem vehető ki, hogy itt eredeti-e, vagy pedig secundár-quartzról 

van szó, de miután beszél az üregekben kiválóit quartz-kristályokról és tridymit 

fészkekről, valószinü, hogy csak secundár quarcz említtetett és ezen esetben a kér¬ 

déses kőzet, fájdalom, csak amphibol-augit-andesitté reducálódik. A poiphyros és 

mikrokristályos amphibol, földpátról, vagy augitról beszélni nagy fogalomzavarra 

mutat. Más helyen meg ilyen kifejezések olvashatók: «mikrokristályos földpát a 

mikrojegeczes alapanyagban«... A kőzetről mondhatjuk, hogy porpliyros vagy 

mikrokristályos, de a kőzetben kiválóit ásványról ilyent állítani nem lehet. Ugyanez 

mondható a földpátnak siliciumfluorhydrogénnel való kezelés után előállott hat- 

szöges át metszetekről. Az átmetszet szóban a metszés vagy csiszolás fogalma már 

benne van, már pedig a szerző praeparatumán se nem metszett, se nem csiszolt, 

A chemiai elemzés édes keveset bizonyít a kőzetnek amphibol-trachyt volta mellett, 

az bátran decoratiónak is vehető. De hogy az elemzési eredmény a kísérleti eltéré¬ 

seknek miféle magyarázatát adja, azt csak a szerző tudja. 

A következő kőzet [491. 1. (I.4)] állítólag gránát tartalmú amphibol-trachyt, 

mert, saját szavaival, «ezen kőzetben egy helyen szabálytalan alakú gránátszemek¬ 

nek egész halmaza van. Az egyes szemek üvegfényűek, hússzinűek, áttetszők, sőt 

egészen átlátszók is és kikaparva szétporlanak ; a szemek közt egyes földpát (?) 

részletek vannak.»Nagyon világos, hogy itt gránát manduláról van szó. A gránát tehát 

itten utólagosan képződött és mint ilyennek a kőzet ásványos összetételében nincs 

szerepe, ebből aztán az következik, hogy az illető kőzet nem gránáttartalmú amphi¬ 

bol-trachyt. Az üde gránátszemek szétporlódása egészen érthetetlen. 

A szerző szerint (493. 1.) «a Várhegy és a tőle keletre eső Megalecz déli lej¬ 

tője kopár és az ott kiálló trachyt-rétegek feltűnő párhuzamosságot mutatnak. ... 

A rétegek vastagsága 17 —Onm-ig változik dűlés- és csapás iámyuk szintén különbö¬ 

ző.') Dehogyittvalóságosrétegekrőlnincsszó, azt sejtem, valamint azt is, hogy a szerző 

itt is rétegeknek nézhette a trachyt táblás elválását, vagy annak sávolyozását. Egy 

más helyen (515. 1.), hogy a confusió annál teljesebb legyen a trachytrétegek tele¬ 

pülési viszonyait is szóba hozza. 

Az 510. lapon (1010) azt mondja, hogy nagyitó alatt a kőzet kristályosnak mu¬ 

tatkozik, a végén pedig azt, hogy az alapanyag csak itt-ott van megszakítva kettősen 

törő foltocskák által. 

513. lapon ez olvasható: «Ezen mikroporphiros földpáton kívül. . . apró 

földpát oszlopkák is láthatók . . . s közelebbről vizsgálva e kristálykák irányát azt 

látni, hogy azok a vízszintesen futó repedésekre merőlegesen állanak.» Teljesen föl- 

foghatatlan előttem, hogy miképen láthatta a szerző mikroskop alatt a vízszintesen 

lefutó repedéseket és azokra merőlegesen álló oszlopokat ? 

A felhozott tévedésekhez hasonlókkal, a szerző dolgozatának még nem érin¬ 

tett vagy 20 lapján, lépten-nyomon találkozunk, de nehogy én is többször ismétlésbe 

essem, vegyük az eddigieket pars pro toto. 

Ezek után még csak néhány általános érvényű észrevételt teszek : 

A szerző a magnetit elváltozási terményét hcematitnak tartja, a mi egyfelől 

nagyon hihetetlen, másfelől semmivel sincs bebizonyítva. 
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Valamely ásvány bomlási terménye nem tekinthető az illető ásvány zárványa 

gyanánt. 

Egynemű tracliyt nem képzelhető 

Dr. Roth Samu úr, daczára annak, hogy a kőzetekben kiválott földpátokat 

kétféle módon is határozgatta, mégis több trachytnál a földpát sehogy sincs meg¬ 

határozva ; nem tudjuk orthoklassal vagy plagioklassal van-e dolgunk, — hanem 

e helyett látjuk nagyon is relatív és lényegtelen tulajdonságainak a szőrszálhasoga- 

tásig menő leírását és^ igy többször csak analógia utján következtethetünk, hogy 

nem ortlioklas, hanem plagioklas trachytokról van szó. Nagyon indokolatlan a szerző 

kapkodása, hol a Boricky, hol a SzABó-féle földpátmeghatározási módszer felé s mind¬ 

ezek daczára egyik módszert sem látjuk következetesen keresztülvíve ; némely 

helyen mind a kettőt alkalmazta, más helyen egyet sem. Már ha éppen megakarta 

határozni a plagioklasok fajainak tagjait, maradt volna meg a SzABÓ-féle meghatá¬ 

rozás módszere mellett, mert csak az vezethet ily esetekben — a midőn a földpátok 

sokszor mikroskopos kicsinységűek — biztos eredményre. A földpátok ily hézagos 

közelebbi meghatározásának nincs semmi értelme. 

Egy pár kőzetnél ott látjuk a leírás végén a tömöttség meghatározását is. 

Igazán nem tudom miért ? Ha keresztűlviszi vala a tömöttség meghatározását a 

leírt kőzetek mindegyikénél, úgy talán figyelemre méltó következtetéseket vonhatott 

volna le belőlük, de így azok bátran el is maradhattak volna. 

Ugyanez mondható a chemiai elemzésekről is. A szerző minden chemiai 

elemzés után oda írja, hogy az elemzési eredmény ezt meg amazt bizonyítja. Dehogy 

bizonyít! Szerző a legtöbb helyen maga magát czáfolja meg elemzésével együtt. 

Sokszor oly kőzetről elemzés útján beakarja bizonyítani, hogv amphibol-trachyt, a 

melyre nézve előzetesen makro- és mikroskopiai úton kimutatta, hogy augitot is 

bőven tartalmaz. Az ityen elemzési bizonyítások mit érnek? A petrografiában a 

mikroskopiai vizsgálások jelen állásánál a kőzetek chemiai elemzésének nagyon má¬ 

sodrendű szerepe van, a szorosan vett szakemberek már nem is veszik igénybe, 

mert tudják, hogy az eredmények igen sok esetben nagyon viszonylagosak. A szerző 

maga is opálos trachytról beszél. Általában egy darab kőzetnek elemzéséből az 

egészre következtetni nagyon merész dolog. 

Végűi megjegyzem, hogy a bevezetésben jelzett geotektonikai viszonyokról 

sehol semmi említés sincs téve, — azok ott leledzenek valahol a szerző trachyt-hegy- 

ségének rejtekében. 

Ezek után dr. Roth Samu úr nem veheti rossz néven, ha kimondom, hogy 

dolgozata legfeljebb rendezetlen és kellően át nem bírált laboratóriumi jegyzetek 

értékével bír, de az értekezés magasabb mértékét nem üti meg. Hogy dolgozatát a 

szerző maga is ilyennek tartja, arra mutat a leírt kőzetdarabok után, sokszor hat¬ 

ványnak hatványára emelt számok és ilyen (III. Sch.) rejtvények, melyeknek jelen¬ 

léte dolgozatában a legcsekélyebbel sincs indokolva, mert azok csak a szerző magán 

tájékoztatására szolgálnak. 

Bécs, 1885. február hóban. 

Dr. Primics György. 
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KIÁLLÍTÁSI ÜGYEK. 

Az 1885-ik évi budapesti általános kiállítás bányászati, kohászati és földtani (Vl-ik) 
szakcsoportját illető közlemények. 

A Vl-ik (bányászati, kohászati és földtani) csoport kiállítóinak névjegy¬ 

zéke a kiállítandó tárgyak rövid megjelölésével. 

Abrudbányai m. k. bánya- és aranybeváltó-hivatal. Térképek, kőzet- és aranyércz- 

példányok. 

Aknaszlatinai m. k. főbányaliivatal. Bányászati termékek mintái. 

Albrecht fó'herczeg ő cs. k. Fensége m.-óvári uradalma, bindti bányahivatala és 

«Máriakohó» vasmüve. Magyar-Óvár, Bindt és Gölnic. Tőzeg, ásványok, 

építőkövek, térképek, vasgyártmányok. 

Államvasutak — m. kir. — gépgyára s a diósgyőri M. k. vas- és aczélgyár. Szén s 

mellékkőzetek, középgyártmányok mintái, kész gyártmányok, térképek. 

Andrássy Dénes gróf vasgyára. Dernő. Bánya- és kohótermények. 

Andrássy Manó gróf. Betlér. Bánya- és kohótermények. 

Aranyidkai m. k. bányahivatal. Ásványok, térképek, stat. adatok. 

Aszfalt-részvénytársaság — Magyar — Budapest. Nyers aszfaltföld és kőolaj. 

Bajkó Mátyás. Ditró. Bányatermények, ásvány- és kőzetgyüjtemény. 

Batthyány József gróf. Elesd. Kőszén, vaskő, márvány. 

Battik Ármin. Farkasfalva. Tíízmentes agyag- és tégla-minták. 

Bányászati és erdészeti akadémia. Selmecz. Különféle tudom, készülékek, gépek, 

kemenczék modelljei, rajzok stb. 

Beck Antal. Pozsony. Kénkovand, ólom, rézérczek. 

Beszterczebányai kőbányatársulat (Krausz Mayer & tsa). Kőminták. 

Bibéi János. Oravicza. Rézércz, mágnesvasércz. 

Binet Jakab. Budapest. Kőszén. 

Borsodi bányatársulat. Rudobánya. Bányatermények. 

Botesi Jakab és Anna bányatársulat. Zalathna. Aranyásványok tellúrezüst-érczek. 

Brassói bánya- és kohó-részvénytársulat. Bécs. Bánya- és kohótermények mintái. 

Brennbergi szénbánya-részvénytársaság. Szénpyramis, térképek, fényképek, táb¬ 

lázatok. 

Bruimann Vilmos. Budapest. A budapesti bányakapitánysági kerület bányaipará¬ 

nak statisztikai kimutatása 1864—1883-ig. 

Cena Zsófia. Mehádia. Barnaszén, mangánérczek, tervrajzok. 

Concordia kohótársulat. Rozsnyó. Bánya- és kohótermények. 

Csáky László gróf vasgyára. Prakfalva. Vaskövek, nyersvas, öntvények, lemezek, 

aczélminták, szerszámok, kisebb gépek stb. 

Czajlai Szt-Ágoston arany- és kénkovand-bányatársulat. Pozsony. Kénkovand, 

barnakő. 
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Dobsina városa. Bánya- és koliótermények. 

Dobsinai Czemberg bányatársulat. Bánya- és kohótermények. 

Dobsinai Gugler-Mária-tárna bányatársulat. Igló. Nikel-kobalt érczek és kohó-ter¬ 

ményeik. 

Drenkovai kőszénbányamüvek (Gutmann testvérek). Berszászka. Szén-, kőzet¬ 

minták, térkép, leírás. 

Dunagőzliajózási társulat, I. cs. kir. szab., Pécs. Szén-, kőzetminták, kövületek, 

leírás. 

Ehrenreich József. Edelénv. Barnaszén-minták. 

Ehrenwald Márk. Esztergom. Szén, járda-, burkolatkő, épületkő, tégla. 

Eisner Abrahám. Pécs. Barnaszén. 

Erdélyi rézbánya-részvénytársulat. Balánbánva. Bánya- és kohótermények, rajzok. 

Erdővidéki bányaegylet. Köpecz. Szénpyramis, kőzetek, fejtési eszközök, térkép, 

nyomtatványok. 

Esterházy Miklós gróf. Tata. Kőszén, márvány s egyéb építőkövek, mészkő. 

Esterházy Miklós herczeg javainak zárgondnoksága. Kismarton. Szénminták, kőze¬ 

tek a lajta-ujfalui szénbányából. 

Északmagyarországi egyesített kőszénbánya- és iparvállalat. Budapest. Szénminták, 

fényképek, rajzok. 

Farbaky István & Soltz Vilmos. Selmeczbánya. Egy folytán működő vízgázfejlesztő 

készülék modellben s rajzban. 

Felsőmagyarországi bányapolgárság. Igló. Különféle bányatermények. 

Flescli Gábor. Erivald. (U. p. líajec). Magnesit. 

Földtani intézet — m. kir. — Budapest. Földtani térképek s ezeket illusztráló 

kőzet- és kövület-gyűjtemények; az intézet kiadványai (évkönyv, évi jelen¬ 

tések, térképmagyarázatok, stb.) és az ország területén található nyersanyagok¬ 

ból álló építő- s műipari kőzet- és anyagminta-gyűjtemény. 

Az intézet kiállításához csatlakoznak : 

Halaváts Gyula, geológus. Kövűlet-csiszolatok. 

Dr. Schafarzik Ferencz, geológus. Kőzet-, kövületgyűjtemények, csiszolatok, 

térképek. 

Dr. Staub Móricz, tanár, mint belmunkatárs. Phytopalaeontologiai dolgozatok 

és a Zsilvölgv aquitániai eszményi tájképe. 

Földtani társulat— Magyarhoni — Budapest. A társulat kiadványai, ú. m. : a) Első 

jelentés, b) Munkálatok I—V. c) Földtani Közlöny I—XIV. cl) Földtani 

Értesítő I—III. e) Pozsepny. Geol.-montan. Studie dér Erzlagerstátten v. Réz- 

bánya. Összesen: 24- kötet. 

Fritsclie Ferencz. Szomolnok. Antimónércz és fémcrudum. 

Fiilöp szász-kóburg-gótliai herceg ő Fensége vasgyárai Pohorella. Vaskő, nyersvas, 

vaslemezek, kereskedelmi vasak, hengerek stb. 

Geramb-János-József bányaegylet. Selmeczbánya. Asványgyujtemény, térképek. 

Gold János, Budapest. Artézi kútfúráshoz való eszközök és szerszámok. 

Gosztonyi Anna és Mária örökösei. Vizslás (u. p. Kis-Terenne). Szén. 

Gömöry Sándor. Budapest. A szepes-istvánfalvi palabánya terményei. 

Grau Ferencz. Oravicza. Bányatermények, kapák, lapátok, ekevasak stb. 

Greguss János. Sepsi-Szt-György. Kőzetek. 
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Greiner Arthur és Erpf Thuiszkó. Egy szabadalmazott kupoló-kemence mintája 

V* természetes nagyságban. 

Halaváts Gyula (lásd : Földtani intézet). 

Háromszéki petróleum-társaság. Budapest. Olajminták, limonitérczek, földtani tér¬ 

képek, szelvények stb. 

Heinzelmann-féle vasgyár. Csiznovíz. Erezek, nyersvas, egy vasolvasztó-kemencze, 

öntöttvas lieresked. cikkek, kályhák stb. 

Hidasdi kőszén- és ipartársulat. Pécs. Szén. 

Hrobony Adolf. Szt-Keresztbánya (u. p. Oláhfalu). Világos és setét angyalveres. 

Ihász Lajos. Lőrinte (u. p. Devecser). Szén- és kőzetminták. 

Immerwahr Lajos. Epeijes. Ezüst-, antimon-, higanyérczek stb. 

Jacobs Ottokár. Hámor. Vasérczek, nyersvas, öntvények stb. 

Kalkbrenner Zsigmond. Oravicza. Vasérczek. 

Kálnoky Dénes gróf. Budapest. Vaskövek, kőszén, kőolaj. 

Kapniki Bota Anna Miklós-bánya. Kapnikbánya. Ásványok, telérkőzetek. 

Károlyaknai bányatársulat. Körmöczbánya. Arany-, ezüstérczek, zúzóérczek. 

Kiss Miklós (Nemeskéri). Véghles. Kőzetek. 

Iüssházy Gyula. Miskolcz. Tűzálló agyagminták, barnaszén, quarzhomok stb. 

Klein Lipót. Budapest. Aranystufák. 

Klug Nándor. Kotterbach (u. p. Márkusfalva). Vas-, réz-, ezüstérczek. 

Körmöczbánya sz. kir. városa. Ásványok, kőzetek, zúzótermények, térkép. 

Körösi Károly. Nagybánya. Ásványok, zúzótermények, térképek. 

Kramer J. Szinóbánya, (U. p. Lónyabánya). Vasöntvények. 

Krompacli-hernádi vasmtí-bányat. Krompacli. Vaskövek, nyersvas, különféle vasáruk. 

Láng & Eischer. Miskolcz. Barnaszén. 

Lavotta János. Rózsahegy. Antimon. 

Magyari Kóssa Kálmán. Kőrös-Nagyrév. Tűzálló agyag. 

Marosujvári főbányahivatal. Bányatermények mintái. 

Mélypataki II. bányatársulat Ferencz-lugozója. Felsőbánya. Az érczlugozó terményei 

és leírása. 

Mikó Béla. Nagybánya. Szegény érczek értékesítése. (Rajzok és leírás). 

Miller J. M. & tsa (antimónbányamű). Bánya. Antimon, szén stb. 

Münnich Kálmán. Igló. Ásványok a szepesi érczbányákból. 

Nadrági vasipartársulat. Érczek, kohótermények, öntvények, 

Nagyági m. kir. és társulati aranybányamű. Ásványok, tellúrérczek, térképek stb. 

Nagybánya sz. kir. városa. Járdakő, porczellánföld. 

Nagybányai m. kir. bányaigazgatóság a következő alárendelt hivatalokkal, bánya- 

és kohóterményeket állít ki: 

1. Felsőbányái bányahivatal. 

2. « rézkohó és rézpőrölyde. 

3. Eernezelyi kohóhivatal. 

4. Kapniki fémbánya- és kohómű. 

5. Kereszthegyi bányamű. 

6. Oláhláposbányai bánya- és kohóhivatal. 

7. Ó-rodnai « « 

8. Veresvízi bányamű. 
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Nagybányai m. kir. bányakapitányság. A kerületi művek 1865—1884. statisztikája. 

Nagyváradi latin szertárt, püspökségi uradalom. Vaskövek, márvány, tűzálló agyag, 

nyersvas. 

Osztrák-magyar államvasúttársaság. Budapest és Becs. Ásvány-, kőzetgyűjtemények, 

földtani s bányászati térképek, különböző kohótermények, építőkövek, munkás- 

lakházak mintái, rajzok stb. 

Osztrák-magyar vaskoliótársulat. Rudobánya. Kohótermények. 

Parajdi m. kir. sóbányahivatal. Bányatermények. 

Pellády Lajos. Felső-Vissó. Antimon-, mangánércz, márvány, malomkő. 

Pénzügyminisztérium — M. kir. — a következő alárendelt hivatalokkal: 

1. Körmöczi pénzverő hivatal. Pénzek, érmek, félgyártmányok stb. 

2. Soóvári sófőzde. Makksó, főttsó, fényképek. 

3. Marosujvári íőbányaliivatal. Kősó különféle alakban, sókristályok, tér¬ 

képek. 

4. Szlatinai főbánvahivatal. Kősó, bányászati s földtani térképek. 

5. Nagybányai bányaigazgatóság. Erezek, ásványok, zúzótermények, térképek. 

6. Nagyági bányamű. Ásványok, tellúrérczek. 

7. Zalathnai főbánvahivatal. Bánya- s kohótermények, kohótelep térképe, 

rajzok stb. 

8. Selmeczi bányigazgatóság. Bánya- s kohótermények, térképek. 

9. Vasműigazgatóság — központi — vasérczek, tüzelőanyagok, különböző 

vas- és aczélgyártmányok, térképek. 

10. Bányászati és erdészeti akadémia. Selmeczbányán. Különféle tudományos 

készülékek, gépek, kemenezék modelljei, rajzok stb. 

Pénzverőhivatal -— M. kir. — Körmöczbánya. A pénzelőállítás alapjául szolgáló 

érczek s különféle pénznemek. 

Pesti kőszénhánya- és téglagyár-társulat. Budapest. Kőszén, kőzetminták. 

Plotzkai vasmű-bányatársulat. Plotzkabánya. Különf. érczek s mellékkőzetek. 

Polli Endre. Máramaros-Sziget. Bányatermények, térkép stb. 

Prihradny Ernő rézhámorai. Igló. Rézkészítmények. 

Prihradny Ödön, vasöntöde és vasszer-gyár. Dollia. Vaskő, nyersvas, kovácsolt vas, 

építőkő vek, vasöntvények, ásók, kapák stb. 

Prihradny-féle vasgyári társulat. Breznóbánya. Vaskő, nyersvas, öntvények, keresk. 

vasak, kavaró, pest-minta stb. 

Prónay Almásv Mária. Arad. Mangán-, réz-, ezüst-tartalmú érczek. 

Radvánszky báró-család. Budapest. A sajó-kazai szénbánya terményei és kőzetei. 

Rézbányái m. kir. bányahivatal. Ásványok, kőzetek. 

Riegel Antal. Nagy-Mányok. Szén- és kőzetminták. 

Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság. Salgó-Tarján. Vasércz-, szén- 

minták, különböző kohótermények, rajzok, tervek, statiszt. kimutatások. 

Ringeisen .József. Orsóvá. Kőszén, barnaszén, vaskő. 

Rudai 12-apostol-bányatársulat. Brád. Termés- és foncsor-arany, telér-és mellék¬ 

kőzetek, rajzok. 

Rudáriai vaskőbányatársulat (Miletits Demeter). Bozovics. Mangántartalmú vasércz- 

tuskó. 

Salgótarjáni kőszénbánya-részvénytársulat. Budapest. Kőszén. 
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S. B. Anna Vilmos bányatársulat. Sólymos-Bucsáva. Különféle erezek, mellékkőze¬ 

tek, zúzótermények. 

Schafarzik Ferencz. Budapest (lásd : Földtani intézet). 

Schlosser Albert. Rozsnyó. Bánya- és koliótermények. 

Schmidt -János. Rozsnyó. Antimónérczek. 

Schneider Gusztáv. Szomolnok. Erezek, nyersvas-darabok. 

Selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság következő alárendelt hivatalokkal bánya- 

és kohóterményeket állít ki: 

1. Aranyidkai bányahivatal. 

2. « kohóhivatal. 

3. Beszterczebányai rézpőrölyhivatal. 

4. Körmöczi bányahivatal. 

5. Selmeczi ásványárusítóhivatal. 

6. « kohóhivatatal. 

7. Szélaknai bányahivatal. 

8. Szomolnoki « 

9. n kohóhivatal. 

10. Tajovai « 

11. Urvölgyi bányahivatal. 

Seybel testvérek. Bazin. Kénkovand, antimón, bányatérkép. 

Sichermann Sámuel. Nagyvárad. Kőzetek Egeres vidékéről. 

Sigmond Lajos. Magyar-Nagy-Sombor. Lápföld, szén, gyepvasércz, porczellán- 

föld stb. 

Soóvári m. kir. főbányahivatal. Főttsó és magsó. 

Stach Frigyes. Zalathna. Kőzetminták, földtani s bányászati térképek. 

Stagel András & Osetzky Ferencz. Budapest. Kőzetminták. 

Stavenow Hermán lovag. Nyers kőolaj, érczek, ozokerit stb. 

Staub Mór. Budapest (lásd : Földtani intézet). 

Szalóczi vasgyári bánytársulat. Szalócz (Gombaszög). Vasérczek, mellékkőzetek, 

mészkő, nyersvas, egy kohóminta, térképek stb. 

Szányi Gyuláné. Budapest. Barnaszén. 

Széchenyi Béla gróf. Budapest. Egy kliinai földtani térkép, kőzetek, kö¬ 

vületek. 

Szt-Miliály altárnai bányatársulat. Selmeczbánya. Ásványok, térképek. 

Szepes-sümegi vaskohók (bérlő : Prihradny Ernő). Igló. Vaskő, nyersvas, készelő- 

hőd stb. 

Szén-iparegyesület (Koldenindustrie • Véréin) ajkai bányagondnoksága. Ajka. Kőze¬ 

tek, kövületek, 2 széntuskó, térképek. 

Szinger József. Alsó-Vesztenicz (u. p. Dvornik). Vörös és sárga festőföld. 

Szomolnoki m. kir. bányahivatal. Kénkovandok, rézérczek, kén, bányatérkép stb. 

Szomolnoki m. kir. kohóhivatal. Rézkoliótermények és rézáruk. 

Szontagh Pál (Gömöri). Csetnek. Mélyített, félmélyített réz, hengerelt rézrud, 

bronz- és sárgaréz-öntvények. 

Tatarosi aszfalt-bánya- és iparvállalat (Apáthy Lajos & tsai). Budapast. Aszfaltföld, 

olajok, aszfalt-kenőcsök, fénymázak. 

Tordai m. kir. sóbányahivatal. Bányászati termények. 
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«Union» cs. kir. szab. vas- és lemezgyári társulat. Zólyom. Vaslemezek, feliér és 

zinkezett lemezek stb. 

Vasműigazgatóság — Magy. kir. központi — Budapest. Vasércz, nyersvasminták, 

öntvények, áruvasak, aczél stb. 

Viktória szénbánya- és kokszgyári részvénytársulat. Váralja. Szén, széntégla, tér¬ 

képek, leírások. 

Vízaknai m. kir. sóbányahivatal. Bányatermények mintái. 

Vulkoj Péter, Pál és Mihály bányatársulat. Zalatna. Aranyásványok, telér- 

kőzetek stb. 

Wágner Jenő. Budapest. Egy foncsorító-gép. (A gépcsarnokban lesz kiállítva.) 

Waldstein-Wartenberg Ernő gróf. Boros-Sebes. Vasérczek, nyersvas, vasgyártmá¬ 

nyok stb. 

Weisz Tivadar örökösei (Borostyánkői és vöröskői rézhámor és hengermű). Pozsony. 

Kazánok, mosóüstök, vörösrézlemezek stb. 

Winter Salamon. Arad. Vas- és mangánérczek. 

Zalathnai m kir. hányakapitányság. Két térkép s egy statisztikai diagramm. 

Zalathnai m. kir. főbányahivatal. Bánya- és kohótermények, térképek stb. 

Zdráliolczi Szt-János evangelista-bányatársulat. Kristyor. Kőzetek, ásványok, bánya¬ 

térkép stb. 

Zell & Arzt-czég (Concordia szénbánya). Brassó. Fénylőszén. 

Zichy-Ferraris Bódog gróf. Rozsnyó. Bánya- és kohótermények. 

Zichy Nándor gróf. Budapest. Kőzetminták. 

Zsigmondy Béla. Budapest. Földfúró eszközök (egy fúrótoronyban). 

Zwierzina-féle kőszénbányatársulat. Morva-Osztrau. Barnaszén, kőzetek s kövületek 

a nagy-kovácsi-i szénbányából. 

A felsorolt kiállítók tárgyaikat a bányászati csarnokban részint mint külön 

kiállítók, részint pedig a szakbizottság által Magyarország bánya- és kohótermé¬ 

nyeiből rendezendő gyűjteményes kiállításban mutatják be. Azonkívül a Magyar 

aszfalt-részvénytársaság, Albrecht főlierczeg ő cs. k. Fensége, az Osztrák-magyar 

államvasúttársaság, a Dunagőzhajózási társulat, a Brassói bánya-és kohórészvény- 

társulat, a Rimamurány-salgótarjáni vasmű s a m. kir. pénzügyminisztérium saját 

külön pavilonjaikban is rendeznek kiállítást a VI. csoport tárgyaiból, a magyar kir. 

államvasutak bányászati tárgyai pedig a kollektív kiállításon kívül a közlekedési 

csoportban lesznek elhelyezve. 

Horvát-Szlavónország a VI. csoportban 70 kiállító által lesz képviselve, 

kiknek tárgyai azonban külön a horvát pavillonban helyeztetnek el. E kiállítók 

között nagyobb vállalatok a Pongrátz-féle bányavállalat, a Radoboji kén- és szén¬ 

bányatársulat, a Krapinai szénbányaváüalat, a Petrovagorai vaskőbánya- és ko¬ 

hómű stb. A kiállítandó tárgyakat csekély részben kohótermények, nagyobb részben 

bányatermények, nevezetesen szén, kén, vasérczek stb., de túlnyomó részben 

kőbánya- és agyagvájási termények, ú. m. különböző szilárd és laza kőzetek 

(márvány, homokkő, agyag-, homokminták stb.) képezik. Bányászati s föld¬ 

tani térképek a horvát bányászati tárgyak közt csekély számmal vannak beje¬ 
lentve. 
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— A VI-ik szakcsoport katalógusa. A szakbizottság 1884. október 20-iki 

ülésének határozatából felkérettek a kiállítók, hogy a telepüknek, (vállalatuknak, 

hivataluknak) működésére vonatkozó statisztikai és egyéb adatokat, melyek a 

bányászati szakbizottság által kiadandó külön katalógusba felveendők lesznek, a 

szakbizottsághoz nov. hó végéig küldenek be, mert e másodszor kitűzött határidőn 

túl beérkező adatok csak annyiban fognak figyelembe vétethetni, a mennyiben az a 

folyamatban levő szerkesztési munkálatok hátránya nélkül történhetik. — A kata¬ 

lógus, mint értesülünk, már sajtó alatt van; a beérkezett adatok gazdag anyagánál 

fogva nemcsak tekintélyes terjedelmű, de egyszersmind igen érdekes is lesz és 

becses kézi könyvét fogja képezni a szakcsoport keretébe tartozó összes iparágak 

jelenlegi állásának, fejlettségének és történetének. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

KÖZGYŰLÉS 1885. FEBRUÁR 5-IKÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

Jelen voltak: Zsigmondy Vilmos, alelnök; dr. Petiid Gyula, első titkár 

(jegyző); dr. Scliafarzik Ferencz, második titkár; Czanyuga József, pénztárnok; 

Böckli János, Bruimann Vilmos, dr. Krenner József Sándor, Lóczy Lajos, Telegdi 

Botli Lajos, dr. ScLmidt Sándor, dr. Staub Móricz, választmányi tagok ; Cseh Lajos, 

a selmeczbányai fiókegyesület titkára; Franzenau Ágoston, Gezell Sándor, Halaváts 

Gyula, dr. Ilosvay Lajos, Kachelmann Farkas, Kocsis János, Loczka József, Makay 

Ágoston, Piiszter Károly, Bennert. Gyula, Szádeczky Lajos, Szontagli Tamás, 

Zimánvi Károly, rendes tagok és több vendég. 

I. Elnök a közgyűlést hosszabb beszéddel nyitja meg, melynek folyamán 

megemlékezik Quintino Sella és Ferdinand von Hochstetter elhunyt geológu¬ 

sokról s megismerteti a nevezetesebb geológiai műveket, a melyek a múlt év folytán 

Magyarországon és külföldön megjelentek (1. a jelen füzet első közleményét a 

81—92. lapon). 

II. A közetszéssel fogadott beszéd elmondása után az elnök bemutatja amúlt, 

1884. január 23-ikán tartott közgyűlésnek Gezell Sándor és Legeza Viktor r. 

tagok által hitelesített jegyzőkönyvét, — és 

III. a mai közgyűlés jegyzőkönyv ének hitelesítésére dr. Ilosvay Lajos és 

Kachelmann Farkas társ. rendes tagokat nevezi ki. 

IV. Pethö Gyula első titkár felolvassa titkári jelentését a társulat múlt 1884-ik 

évi működéséről. Előterjesztése a következő: 

TITKÁRI JELENTÉS. 

Pethö GYULÁ-tÓl. 

Tisztelt Közgyűlés ! — Társulatunk életében a mai nappal a 34-ik év záródik 

le s egyszersmind a 35-ik év indul meg. Minden jel arra mutat, tisztelt Közgyűlés, 

hogy társulatunk is, mint az okosan számító és tapasztalt gazda, férfikora deléhez, 

a 40-ik évhez, higgadt serény munkában megedzve közeledik. Vájjon elmondhatja-e 

magáról, ha érett kora bekövetkezik, hogy miként a mag, melynek csírája ép, a 

kicsiny kezdetből kiindulva, oly izmossá és oly hasznossá növekedett, hogy önér¬ 

zettel tekinthet vissza a megjárt útra és méltán büszke lehet jelenére. A jelek ezt 

engedik sejtenünk. 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 11 
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Midőn társulatunk a kezdet első küzdelmein szerencsésen túlesett, —• örök 

hála érette mindazoknak, a kik rajta keblüknek szent hevével túlsegítették — az 

első tizenkét év lepergése után, 1863-ban jelent meg a társulat «Munkálatai»-nak 

második, de rendszeres összeállítás tekintetében voltaképen csak első kötete (mert 

az 1856-ban megindúlt első kötet, egyetlen füzetével, csonka maradt). Ebben a kö¬ 

tetben dr. Szabó József, a társulat akkori titkára, nagy gonddal összeállította az 

iratcsomagokból a társulat összes üléseinek jegyzőkönyveit 1850-től 1863-ig, hozzá 

csatolván a tagok névsorát s a pénztár állását is 1862. deczember 31-ikén. 

Ha a társulat történetének e becses lapjait átolvassuk, azt veszszük ki belőlük, 

hogy 1863 elején volt a társulatnak 182 rendes tagja, volt 908 frt alaptőkéje s a 

forgó tőke bevételei 1862-ben 288 írtra rúgtak. 

Ez 22 évvel ezelőtt volt, az első életszak végén s a jogos reményekkel kecseg¬ 

tető második életszak kezdetén. Azóta a társulat életében voltak változó szakok, 

de a fokozatos fejlődés soha sem szünetelt, stagnatiót nem tapasztalhatunk. És ha 

a mai napon, mint az új korszak életének legmagasabb pontján, megtekintjük 

számadó jelentéseink adatait, meglepő és örvendetes kép tárúl elénk : 

Társulatunk rendes tagjainak száma a mai napon 362, tehát épen kétszer 

annyi mint 22 évvel ezelőtt volt. Gyarapodásunk épen 100%. 

Alaptőkénk meghaladja a hetedfélezer forintot. Emelkedése 700%. 

Forgó tőkénk évi bevétele 2889 forint, vagyis épen tízszer annyi mint 22 

évvel ezelőtt volt s így értékbeli különbsége 10007o. 

Az a társulat, tisztelt Közgyűlés, a mely 22 év alatt ilyen eredményeket képes 

felmutatni, bátran szemébe nézhet a jövőnek s bizton remélheti a legjobbakat. 

De egyet soha sem szabad felednie: az egészséges fejlődés egészséges orga¬ 

nizmust követel. A mag, melynek csírája beteg, terebélyes fává sohasem növekedik. 

Az élet küzdelmei a beteg organizmust tönkre teszik, a tunyát pedig lesöprik az 

élet színpadáról. A fejlődés elve örök, s különbség nélkül áll emberekre és associá- 

tiókra nézve egyaránt. Mert valamint a létezőnek fen tartása biztos fundamentumot 

követel, azonképen minden továbbfejlődés egyszersmind fokozottabb tevékenységet 

kíván, különben nem képes a lét-harczot megküzdeni. És ez alól nincsen kivétel 

soha és sehol. 

A mi társulatunk továbbfejlődését is csak az fogja biztosítani, ha testében meg 

vannak az egészséges fejlődés elemei, ha a kor fokozottabb igényeivel szemben: 

modern fegyverekkel s fokozott tevékenységgel képes kiállani. 

Lássuk tehát a múlt év — a fejlődés e rövidke szakának — eredményeit s 

átpillantván, vizsgáljuk meg, föltaláljuk-e bennök azokat az elemeket, a melyek az 

egészséges fejlődés múlhatatlan feltételei s a további emelkedésre bennünket fel¬ 

jogosítanak. 

Társulatunk szellemi életének verő-erei egyrészt szűküléseinken, másrészt 

Közlönyünkben lüktetnek legélénkebben s ott vezetik össze a szellemi működés 

anyagtermelését. Lássuk legelőször is ezeket. 

Szaküléseinken az 1884. januári közgyűlés óta (hét szakülésen) 14 előadó 

14 szerzőtől mindössze 39 kisebb-nagyobb közleményt térj esztett elő 25 előadásban 

összefoglalva. 

Cseh Lajos értekezését a selmeczbányai Ó-Antal tárna geológiai viszonyairól 

Schafarzik Ferencz mutatta be ... ... ... ... _ ... _ 1 előadásban. 
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Franzenau Ágoston a foraminiferáknak egy általa fölismert és Heterolepa 

néven megalapított új genusáról értekezett... ... ... ... ___ 1 előadásban. 

Kalecsinszky Sándor 9 közleményt (elemzési eredményeket) terjesztett elő' 

a m. k. földtani intézet chemiai laboratóriumából ... ... . 1 előadásban. 

Lóczy Lajos a múlt 1884-nyarán Aradmegyében végzett geológiai részletes 

fölvételeit mutatta be eredeti térképekkel és kőzetekkel illusztrálva 1 előadásban. 

Matyasovszky .Jakab értekezett a háromszéki s különösen a sósmezői petró¬ 

leum-területről, — megismertette a Stephanoceras macrocephalum egy új lelő¬ 

helyét s tájékoztatott bennünket a m. kir. földtani intézetnek keletkezőben levő 

agyag- és rokonnemű kőzetgyűjteményéről... ... ... ... ... 2 előadásban. 

Pantocsek József tanúlmányairól, a bacillareás és diatomaceás kőzetekről 

Szontagh Tamás előleges tájékoztató jelentést terjesztett elő ... 1 előadásban. 

Pethő Gyula őslénytani apróságokat mutatott be 5 köziem. 1 előadásban. 

Telegdi Eoth Lajos értekezett aLajtápegységnek és közeli környékének építő¬ 

köveiről, bányaviszonyairól és geológiai alkotásáról (számos térkép- és kőzet- 

mutatványnyal). ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 előadásban. 

PiOth Samu dolgozatát «Az eperjes-tokaji hegyláncz északi részének tracliyt- 

jairól» Schafarzik Ferencz mutatta be, ■—- míg a Magas-Tátra déli oldalának haj¬ 

dani jégáraival foglalkozó tanúlmányainak eredményét személyesen adta elő, s így 

tárgyat szolgáltatott... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 előadásra. 

Schafarzik Ferencz jelentést tett a földrengési bizottság 1883-ik évi műkö¬ 

déséről, — bemutatott egy ízben szerbiai chrómérczeket és egy Rhinoceros-állkapocs 

töredéket, más ízben szerbiai cinnabarit kristályokat higanycseppekkel és analcim 

kristályokat a Bogdán melletti Csódi hegyről ... ... ... ... 3 előadásban. 

Schmidt Sándor értekezett Pelsőcz-Ardó ásványairól, — egy Málnásról 

(Háromszékmegyéből) származó kőzetről s a heterogén testek kettős fénytö¬ 

réséről ... — ... — ... ... — . . ... ... —_ ... 3 előadásban. 

Staub Móricz a múlt közgyűlésen Heer Oszvald felett mondott emlékbeszé- 

det, később bemutatta és commentálta Félix J. doldozatát a magyarországi fa¬ 

opálokról s a múlt év utolsó szakülésén méltatta és felújította Göppert ér¬ 

demeit. ... ... — — ... — — — ... ... — ... 3 előadásban. 

Szabó -József a múlt közgyűlésen mondott elnöki beszédében parentált 

elliúnyt tiszteletbeli elnökünk, Bányai Reitz Frigyes fölött, — a szaküléseken érte¬ 

kezett az amerikai Yellowstone-National Parc geyzirjairól és typusosabb kőze¬ 

teiről, -— a Pharmakosiderit és Úrvölgyit ásványoknak egy új lelőhelyéről — 

s legutóbb az egyetem ásványgyűjteményében levő magyarországi és carrarai 

fiuoritokról .._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 előadásban. 

Wartha Yincze előadta a montafuni szerpentinkőzeten tett beható tanul¬ 

mányait más szerpentinekkel összehasonlítva és egyszersmind fluorit kristályokat 

mutatott be a budai Kis Svábhegyről _ ... ... .... ... ... 2 előadásban. 

Ha a szaküléseken előterjesztett közleményeket szakok szerbit csoportosítjuk, 

azt látjuk, hogy a lefolyt ülésszakban volt: 

Ásványtani és kristálytani tárgyú közlemény _ ... ... 8 

Állati és növényi őslénytani... ... ... ... ... ... ... 10 

Ivőzet-vegytani ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 

Bányageologiai és praktikus geológiai... ... ... ... ... 4 
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Kőzettani _ ... ... ... — ... ... ... ... ... 3 

Földtani, belefoglalva a glecsereket és a földrengéseket is 3 

Emlékbeszédek, necrológok ... ... ... ... ... ... ... 3 

A szorosabb értelemben vett földtani kutatások tehát aránylag legkevesebb 

anyagot szolgáltattak szaküléseinknek. De ez az anomálisnak tetsző viszony legott 

megjavúl, ha Közlönyünk múlt évi kötetét áttekintjük, melynek deczemberi füzete 

már több héttel ezelőtt szétküldetett a társulat tagjainak. E vaskos kötet számos 

rövid közleményen kívül 20 nagyobb értekezést foglal magában, a melyek között 

tizenkettő tisztán geológia és bányageologiai tárgyakkal foglalkozik. De tagadhat¬ 

juk-e s ne nyilatkoztassuk-e ki azt a több oldalról s több ízben nyilvánúlt óhaj¬ 

tást : vajha ezentúl a szorosabb értelemben vett geológiai előadások több időt foglal¬ 

nának le szaküléseinkből. Ha ezáltal netalán bőség zavarába jutnánk-semmi 

ok sem tartóztat bennünket, hogy szaküléseink számát meg ne szaporítsuk, hogy 

szellemi életünknek ez a verő ere élénkebben ne lüktessen. 

Szellemi működésünknek másik középpontjára, eredményeink írott tükrére, 

a társulati Közlönyre térve át, bízvást elmondhatjuk, hogy az mai alakjában egy 

szikrát sem enged a megelőző évfolyamokhoz mérve a benne összehordott tudomá¬ 

nyos anyagnak se értékére, se mennyiségére; de sőt a földtani intézettel kötött 

szerencsés és hovatovább áldásosnak bizonyuló szövetség következtében színvonala 

még emelkedett is, s így a mit szellemi tekintetben e szövetségtől előre vártunk — 

ma már örömmel konstatálhatjuk — az utolsó jottáig teljesedett. És mégis, 

tisztelt Közgyűlés, ki ne érezné tagtársaink közül, midőn egy-egy kötet füzeteit 

sóira átlapozza, hogy társulatunk Közlönyének mindez ideig egy lényeges hiánya 

van. Füzeteinek homlokára oda vannak nyomtatva a sokat ígérő szavak, hogy havi 

folyóirat «Magyarország földtani, ásványtani és őslénytani megismertetésére s a 

földtani ismeretek terjesztésére.» Nem szükség beváltanunk, úgy is jól tudják tag¬ 

társaink, hogy társulatunk Közlönye ennek az Ígéretnek törekszik ugyan, de mind 

ezideig nem volt képes tökéletesen megfelelni. Igen jól tudjuk ezt s fájdalommal 

tölt el bennünket, hogy a magyarhoni földtani társulat Közlönye nem egészen az, 

a minek lennie kellene, nem egészen hű tükre annak, a mi Magyarországon a 

geológia és társtudományai terén történik. S ezt az érzékeny hiányt nem egyéb, 

mint irodalmi rovatának hézagos és tökéletlen volta okozza ! —-Milyen szép s mi¬ 

lyen hasznos és kellemes lenne pedig az, ha egy-egy kötet tartalmát áttekintve, azt 

mondhatnék, hogy ime e kötetben Magyarország geológiai munkálkodásának és 

haladásának egy évi eredménye híven visszatükröződik. Ha meg akarom tudni, 

hogy mi történt a geológia és társtudományai terén Magyarországon egy-egy év 

alatt, előveszem a Földtani Közlöny megfelelő évi kötetét s abban híven össze¬ 

gyűjtve és híven ismertetve mindazt megtalálom. 

Miéit nincs ez így ? — s ha nincsen: feladata-e csakugyan társulatunknak, 

hogy folyóiratát a magyar geológiai szakirodalom tükrévé tegye ? 

Két évvel ezelőtt, tisztelt Közgyűlés, midőn ugyanezen helyen a földtani inté¬ 

zettel kötendő szövetség közakarattal acclamáltatott, s midőn egyszersmind az irói 

tiszteletdíjak kiszolgáltatása ismét helyre állíttatott, abban a meggyőződésben éltünk, 

hogy az anyagi budget immár oly stádiumba jutott, melynek kapcsán a szellemi 

budgetet is jelentékenyen emelhetjük. Ebben a meggyőződésben a legközelebbi 

füzet szerkesztői előszava — hivatkozva az ifjabb szakmunkásokból alakúit 12 tagú 
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referáló bizottságra ■— azt a reményt fejezte ki, hogy «az irodalmi ismertetések 

rovata híven számot fog adni szaktudományunknak Magyarországot illető minden 

mozzanatáról, de sőt, hogy a mennyire Közlönyünk tere megengedi, figyelemmel 

fogja kísérni a külföld irodalmának nevezetesebb termékeit is.» — A törekvés meg 

volt, valami hiszen történt is ; de magunk érezzük legjobban, hogy az Ígéretnek 

tökéletesen megfelelni nem voltunk képesek. 

Nem vádképen hozom ezt fel, tisztelt Közgyűlés, épen nem ! Hiszen igen 

jól tudjuk, hogy Magyarországon a legtöbb munkabíró ember átka az, hogy kétszer 

annyit várnak tőle, mint a mennyit egy-egy ember megbír. Soha sem fogom elfe¬ 

ledni egy koszorús kitűnőségünk ama nyilatkozatát, hogy a sok megbízás és mellé¬ 

kes teendők miatt, erejét elforgácsolva, nem képes magának elegendő nyugalmat 

teremteni s alkotásaiban arra a magaslatra emelkedni, a mit keble Istene éreznie 

engedett! — Nem vád tehát, hanem csak annak megállapítása, hogy a dolog így 

van, s annak a kimondása, hogy talán nem jól van így — és annak a megpendítése, 

hogy mindezeken talán lehetne, talán kellene is segítenünk ! 

Régebben, midőn társulatunkra Magyarország geológiai átkutatása várt, más¬ 

képen kellett gondolkodnia; ellenben ma, midőn az ország felvételét egy megizmo¬ 

sodott állami intézet vezeti, természetszerűleg megváltoztak a szerepek is. A mi az 

állami intézet körén kívül esik, úgy érzem, arra a társulatnak hivatásszerűleg kell 

vállalkoznia. 

Az elkövetkező esztendő időt fog adni, hogy mindezekről gondolkodjunk s 

talán alkalmat is, hogy ügyünk javára a dolgok mai állásán változtassunk. 

Fel kellene ezek után sorolnom társulatunk igazgató tanácsának a 12 tagú 

választmánynak tevékenységét, a melyet a múlt közgyűlés óta tartott nyolcz választ¬ 

mányi Ülésen a társulat belső és folyó ügyeinek intézésében kifejtett. De minthogy 

az utóbbi időkben a Közlöny «'Társulati ügyek» rovata a választmánynak úgyis min¬ 

den lényeges határozatát és intézkedését közölte, talán kegyes lesz a tisztelt Közgyű¬ 

lés ezeknek ismétlésétől engem felmenteni. 

El nem mulasztható kötelességem azonban, hogy híven jelentést tegyek tár¬ 

sulatunk fenntaitó elemeinek, tagjainak viszonyáról, számuknak emelkedéséről és 

csökkenéséről. 

Most esztendeje volt társulatunknak, a közgyűlés napján, nagylelkű pártfo- 

góján főméltóságú Esterházy Miklós lierczegen kívül, 10 tiszteleti tagja, 6 pártoló 

tagja, 8 alapító tagja, 6 levelező tagja és 326 rendes tagja. 

Közűlök az elmúlt évben ötöt ragadott el a halál. Mindjárt az év elején érte¬ 

sültünk, hogy gróf Almássy Móricz, a ki társulatunk legelső megalapítóinak egyike 

s legrégibb tiszteleti tagja volt, távol a hazától, már régebben jobblétre szenderűlt. 

A múlt év végén hunyt el Modrovits Gergely zalavári apát, a kit a választmány 

novemberi ülésén igtatott a levelező tagok sorába, azért a kiváló érdeméért, hogy 

a baltavári ősemlős maradékokat a tudománynak megmentette s rendeltetésüknek 

visszaadandó, a m.kir. földtani intézet gyűjteményének ajándékozta s a ki alig pár 

héttel halála előtt az alapítványi tőkét is beküldötte. Elvesztettük továbbá Kovács 

Gyula ózdi bányaigazgatót, Leding Sándor nagybányai bányabirtokost és Kacs- 

kovics Sándor földbirtokost Mocsoládon, a kik mind a hárman közel tíz éven át 

rendes tagjai voltak társulatunknak. Legyen áldott emlékezetük ! 

Gyarapodásunkat illetőleg a múlt év folytán kilencz új nevet igtattunk rendes 
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tagjaink sorába, míg a jelen év legelején már 43 új jelentkező kopogtatott s kért 

bebocsáttatást társulatunk csarnokába, úgy, liogy a múlt közgyűléstől fogva máig a 

rendes tagok névsora 52 új névvel lett gazdagabb. 

De voltak veszteségeink is. Kilépés (és részben a névsorból választmányi ha¬ 

tározat alapján történt kihagyás) által elvesztettünk mindössze 24, de valójában 

véve csak 16 rendes tagot, mert a többi nyolcz -—- bárha gyakran volna alkalmunk 

ily örvendetes veszteségeket jelenteni! — a rendes tagok sorából, a mint legott 

névszerint is elő fogom terjeszteni, a pártoló és az alapító tagok sorába lépett át. — 

Mindezen veszteségeket leszámítva s gyarapodásunkat összefoglalva, van társula¬ 

tunknak jelenleg: 

Egy pártfogója, 9 tiszteleti tagja, 9 pártoló tagja, 16 alapító tagja, 6 levelező 

tagja és 363 rendes tagja. Közöttük a s-elmeczbányai fiók-egyesület kötelékébe 39 

tagtársunk tartozik. 

A pártoló tagok száma 3-mal, az alapító tagoké (illetve alapítvány tevőké) 

9-czel, a rendes tagoké pedig 26-tal emelkedett. 

A múlt közgyűlés óta ugyanis a következő alapítványok érkeztek és jelen¬ 

tettek be az elnök uraknál s a titkári hivatalnál: 

Bezerédy Pál alapítványi a készpénzben 100 frt 

Modrovits Gergely « <( 100 « 

Zsigmondy Vilmos « fl 200 « 

Gróf Andrássy Manó « (( 200 « 

Húsz Samu « « 100 (. 

Dr. Kocli Antal « állampapírban 100 « 

Dr. Ptotli Samu « <( 100 « 

Dávid Vilmos « « 100 « 

Dr. Schafarzik Ferencz « « 100 • 

Zsigmondy Béla « « 100 « 

Dr. Szabó József « (( 200 t 

Dr. Ilosvay Lajos <> <( 100 « 

12 alapítvány összesen 1500 frt értékben. 

Ezekből az alapítványokból 700 frt már a múlt évben befizettetett s a deczem- 

ber végén lezárt számadásokban már benne foglaltatik; 500 frt a legutóbbi napok¬ 

ban érkezett, 300 frt pedig a bejelentés szerint a jelen év folytán fog befizettetni. 

A múlt közgyűléstől fogva tehát a társulat megbonthatatlan alaptőkéje 1500 írttal 

gyarapodott. 

És itt, tisztelt közgyűlés, legyen szabad egyszersmind a hitelesített pénztári 

számadások alapján röviden jelentést tennem a múlt évi bevételekről és kiadások¬ 

ról, pénztárunk tényleges forgalmát a pénztári előirányzattal összehasonlítva s az 

1884-ik éri anyagi eredményeket összetartozó csoportokban kitüntetve. Az ered¬ 

mény, íme, a következő : (A részletes nyomtatott kimutatást a közgyűlés elején 

minden jelenlevő tag megkapta.) 
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A magyarhoni földtani társulat pénztárának és vagyonának állása 

1884. végén. 

Bevételek: 

1. Pénztári maradék 1883-ról ... ... 

Előirányzat 
1884-re. 

433 frt 27 kr. 

Tényleg, bevétel 
Í884-ben. 

433 frt 27 kr. 

2. Esterházy Miklós herczeg évi adománya ._. 420 (( - « 420 <« — « 

3. Alapítványok : a) készpénzben befizetettek ... — « - (( 400 (i — « 

— b) állampapírban beérkezettek — (( - « 300 « — « 

4. — (értékpap. és kötelezv.) kamatai 300 « - (( 328 « 06 « 

5. Evdíjak, oklevéldíjak és hátralékok ... ... 1590 « - « 1559 « 76 « 

6. Előfizetések és eladott kiadványok... ... ... 150 « - (( 210 « 45 « 

7. Földtani Intézet szövets. quotája 1884-re... 300 (( - « 300 « — <i 

8. Takarékpénztári kamatok ... .:. — ... 15 « - (( 30 « 29 « 

9. Rendkív. bevételek (tőkenyeremény, vegyesek) ----- « - « 41 « 30 « 

1884-ik évi összes bevétel ...   3208 frt 27 kr. 4023 frt 13 kr. 

Levonván belőle az 1884-ik évi összes kiadást ... ...   ... 3724 « 70 « 

1885-re átviendő maradék ... ... ... ... ... 298 frt 43 kr. 

Az 1884-ik évi tényleges bevétel tehát 804 frt 86 krral haladta meg a bevételi 
előirányzatot. Ebből (az alapítványokat és a tiszta tőkenyereményt vagyis 722 frt 
45 krt levonva) a szorosan vett forgó tőkére 82 frt 41 kr. bevételi többlet esik. 

Kiadások 
Előirányzat 

1884-re. 
Tényleg, kiadás 

1884-ben. 

1. A Földtani Közlöny XIV. (1884) kötetére ... 1713 frt — kr. 1785 frt 25 kr. 

2. A — — XIII. (1883) « ... 230 « - (( 267 < , 38 (( 

3. Betüsoros tárgymutatóra (1852—-1882) 150 (( - « - C í - (( 

4. Alapítványok tőkésítésére készpénzben _ - (( - « 361 < , 91 <( 

5. — — állampapírokban ... — (( - « 300 < 1 _ « 

6. Szelvénykamatokra a tőkésítésnél ... _ — « - « 1 0 83 « 

7. Titkárok tiszteletdíja ... _ . ... ... ... 500 (( - « 500 (' ; - <( 

8. Pénztárnok tiszteletdíja ... ... ... ... 100 « - « 100 o — (( 

9. Szolgák fizetése és jutalomdíja _ ... _ 130 (( - « 140 o — )) 

10. Expeditio, iroda, posta, oklev., szakülések stb. 230 (( - (( 231 < i 38 « 

11. Kisebb nyomtatványok ... ... _ ... 40 « - « 12 o 91 (( 

12. Rendkívüli kiadások ... ... ... ... _ 30 « - « 24 <i — (( 

1884-ik évi összes kiadás 3123 frt — kr. 3724 frt 70 kr. 

Az 1884-ik évi tényleges kiadás tehát 601 frt 70 krral haladta meg a kiadási 
előirányzatot. Ebből (az alapítványokra fordított összeget levonva) kitűnik, hogy 
a szorosan vett forgó tőke 62 frt 08 krral adott ki kevesebbet, mint a mennyi elő¬ 
irányozva volt. — Ha a 298 frt 43 kr. pénztári maradékból levonjuk az alaptőkét 
illető 33 frt 31 krt., marad 

valódi pénztári maradék 1884 végén 265frt 12 kr. 
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Megjegyzések. 

A kiadások 1. tételéhez. A Közlöny XlV-ik (1884-ikévi) kötetének kiállítására 

72 frt 25 krral adtunk ki többet, mint a mennyi előirányozva volt, pedig a múlt év 

utolsó füzeteinek (9—11 és 12 füzet) nyomdai számlái még nem érkezvén be, nin¬ 

csenek kifizetve. Ennek az oka abban rejlik, hogy 1884-ben a választmány határo¬ 

zatából a Közlöny 12 és V* nyomatott ívvel többet adott, mint a mennyi praelimi- 

nálva volt, s hogy az előirányzatot már a tényleg kifizetett összeg is meghaladja. 

'Tőkésítésre (kiadások 3. tétele) készpénzben csak 361 frt 91 kr adatott ki az 

alapítványok számlájára, holott e rovat bevétele 1884-ben alapítványokból és tőke¬ 

nyereményből 422 frt 41 kr volt. Ebből visszátéríttetett a forgó tőkének az alaptőke 

tavalyi tartozása 27 frt 19 kr, a megmaradt 33 frt 31 kr pedig készpénzül az alap¬ 

tőkéhez csatoltatott. —■ Jelenleg az alapítványok számlájánál azt az eljárást követ¬ 

jük, hogy a kihúzott értékpapírok után az új (egyenlő névleges értékű) befektetés 

után megmaradó tőkenyereményt visszacsatóljuk az alaptőkéhez ; míg ellenben az 

új vásárlások alkalmával fizetendő szelvény kamatok a forgó tőke pénzéből fedez¬ 

tetnek, minthogy ezeket az összegeket a szelvények beváltása alkalmával a forgó 

tőke úgy is még az év folytán visszakapja. 

Az 1884-ik évi direct bruttó bevételekből (2889 frt 86 krból) a társulat szel¬ 

lemi szükségleteire 1905 frt 57 kr vagyis 65-94 % fordittatott; az igazgatás és az 

összes administratio költségei pedig 984 frt 29 kr-ból vagyis az összes kiadásoknak 

34-06 %-ból fedeztettek. 

Vagyoni állás 1884 végén. 

Értékpapírokban van elhelyezve ... . ... 5800 frt — kr. 

Kötelezvényekben (három tagtársunknál) ... ... 700 « — « 

Készpénzben_ ... _ ... ... ... ... ... ... 33 « 31 « 

Az alaptőke összege.. 6533 frt 31 kr. 

Ehhez hozzáadva a valódi pénztári maradékot ... 265 « 12 krt 

1885 január 1-én a társulat vagyona ... ... 6798 frt 43 kr. 

vagyis 965 írttal több mint 1884. január 1-én volt. 

Az alaptőke emelkedése a jelen triennium második évében 1885 január 1-éig 

= 1100 frt, vagyis 20'98 %>. (A triennium első évében az alaptőke emelkedése 

17-4 % volt.) 

Hozzá kell fűznöm ezekhez a tőlünk távol buzgólkodó s egy tervbe vett nagy 

mű számára szorgalmas méheként vagyont gyűjtő barátaink lelkes szövetségének, 

a selmeczbányai fiók-egyesületnek múlt évi eredményeit is. A fiók-egyesület múlt 

évi bevétele 175, kiadása 46 forint. Összes pénzkészlete pedig a jelen évi maradék¬ 

kal együtt nem kevesebb mint 740 frt. 

És végűi hálával kell megemlékeznünk a m. kir. Földtani Intézet igazgató¬ 

ságáról és illetve a nagym. földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumról 

azokért az évenként megújuló becses adományokért, a melyekkel társulatunk tagjai¬ 

nak évi illetményeit szaporítják s így közvetetlenűl nem csekély mértékben járúlnak 

ahhoz a sikerhez, a melynek egy-egy év végén örvendhetünk. Az ő szívességükből a 
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múlt év folytán a Földtani Intézet Évkönyvének 3 füzetét küldhettük meg tagtár¬ 

sainknak 9 nyomatott íven 11 tábla melléklettel s ezekkel egyszersmind az intézet 

könyv- és térképtárának czímjegyzékét 12 nyomott ívnyi terjedelemben. Társula¬ 

tunk tagjainak meg nem szűnő hálás köszöneté kíséri e becses adományokat. 

Ezeknek elmondása után, tisztelt Közgyűlés, bízvást be. is fejezhetném titkári 

jelentésemet. De meg nem állhatom, hogy az elmondottak egyik tételére egy pár 

szóval még ne reflectáljak. Az alapítványoknak, illetve az évi tagdíj tt'Jkéjémk töme¬ 

gesebb befizetését értem, ami, mint a Közlönyben megjelent jegyzőkönyvekből tudni 

méltóztatnak, nem minden impulsus nélkül következett be. A választmány politi¬ 

kájának kifolyása ez, mely arra törekszik, hogy felébreszsze a nemzet testében mind¬ 

azon elemeket, a melyek szaktudományunkkal természetes kapcsolatban vannak, 

vagy kapcsolatba hozhatók, s ügyünknek javára fordítson minden mozzana¬ 

tot, a mely arra alkalmatosnak mutatkozik, és teremtsen erős fundamentomot, a 

mely társulatunkat hosszú időkre biztosítsa és létezését az esetleges szomorú idők¬ 

ben is megmentse minden veszélytől. Távol attól mintha ezekben csak arra a czélra 

törekednék, hogy a társulatnak anyagi gazdagságot szerezzen, mert erre — magá¬ 

ban véve csupán — semmi szükség, a mi társulatunk erre soha sem törekedett; mert 

legfőbb czélja mindig az volt, hogy szaktudományunknak mentői több és mentői 

becsesebb szolgálatot tegyen. De éppen mert ezt a czélt tartja szem előtt, törekednie 

kell arra az izmosodásra is, a mit a vagyoni gyarapodás adhat, hogy megerősödvén 

anyagilag, annál magasabbra fokozhassa szellemi szükségleteinek budgetjét is s 

annál több és annál nagyobb szolgálatot tehessen a magyar szaktudománynak s 

vele a hazának. 

De ezt a czélját csak úgy fogja elérhetni, ha gyarapítására mindazok közre 

járulnak, a kik vele szellemi szövetségben állanak : a geológia nyomán járó s fel¬ 

gazdagodó vállalatok és egyesek, valamint a zászlajához szegődött szellemi liarczo- 

sok egyaránt, kiki a maga módja s a maga tehetsége szerint. 

((Sokszor hallani — így szól egy elhunyt jelesünk* — hogy a tudós, a művész 

hazája a nagy világ ; de e mondás csak czifra szó, sokszor üres mentség, ha azt akarja 

kifejezni, hogy az, a kinek keblét eltölti a tudomány vagy a művészet iránti ihlett- 

ség, ott már nem szoríthat helyet semmiféle alsóbb rendű vonzalomnak, a hazafi 

hűségnek sem. — Józan eszű, ép szivű ember dicséretére, de sőt mentegetésére sem 

számíthat a tudós.a ki családját elhanyagolja, hogy kizárólag szenvedélyének 

élhessen, mert az igazság vagy szépség oltárán nem szabad az emberséget feláldozni, 

a távollevők kétséges javáért nem szabad legközelebbi érdekeltjeinek bizonyos jóllé¬ 

tét martalékul dobni. S a haza szintén megérdemel annyi tekintetet, mint a család...» 

Minden áldozat a mit a vállalkozó, az író, a tudós a mi szaktársulatunknak 

hoz, kiki a maga módja és tehetsége szerint, egy-egy adomány a nemzet közműve¬ 

lődésének és tudományos tőkéjének emelésére — tehát a hazának hozott áldozat. 

És combináljuk bármiként a haza, a társadalom s a hivatás iránti kötelességeket, 

az az egy bizonyos, hogy minden igaz honpolgár először hazafi s csak azután a gya¬ 

korlati vagy a szellemi élet embere, vállalkozó, író, művész, tudós. 

Ez a szent meggyőződés erősítsen és vezéreljen bennünket a jövőben is, ez 

tegye társulatunkat nagygyá és hatalmassá! (Helyeslés.) 

* Greguss Gyula, Természeti Képek. Vonzódások. 
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Y. A titkár bemutatja Czanyuga József pénztárnok kimutatását a társulat 

1884—ik évi pénztári forgalmáról s pénztárának és vagyonának állásáról. — A pénz¬ 

tári könyveket és számlákat az összes okiratokkal és magával a pénztárral együtt 

Makay Ágoston és Pfiszter Károly tagtársaink vizsgálták át s a lezárt pénztári 

könyvet, valamint a számadásokat a következő egybehangzó záradékkal ellátva hite¬ 

lesítették : 

«A magyarhoni Földtani Társulat 1884-ik évi számadásait átvizsgáltuk és 

mindenben helyesnek találtuk. Budapesten, 1885. január 23-ikán. (E kimutatás szám¬ 

adatait és összes eredményeit rovatok szerint csoportosítva s az átmenő tételeket 

elhagyva, a titkári jelentésbe foglalva közöljük a megelőző 167 lapon.) 

VI. Elnök azt a kérdést intézi a közgyűléshez : nincs-e a jelenlevő tagtársak¬ 

nak valamely észrevételök a felolvasott és előterjesztett tiszti jelentésekre ? — és 

tudomásul veszi-e a közgyűlés a tiszti jelentéseket ? 

A közgyűlés a tiszti jelentéseket egyhangúlag tudomásul veszi. 

YII. Elnök a közgyűlés javaslatára az 1885-ik évi számadások s a pénztár 

megvizsgálására Makay Ágoston, Pfiszter Károly és Rennert Gyula jelenlevő 

rendes tagokat nevezi ki. 

VIII. A titkár előterjeszti ezek után az 1885. évre előirányzott bevételek és 

kiadások összeállítását, melyet a választmány a maga részéről már megbírált volt s 

megvitatás és illetőleg helyben hagyás végett terjeszt a közgyűlés elé: 

Pénztári előirányzat 1885-re. 

Bevételek : 

1. Pénztárt maradék 1884 végén ... ... ... ... . 

2. Herczeg Esterházy Miidós évi adománya 1885-re 

3. Földtani Intézet szövetségi quotája 1885-re ... ... ... 

4. — — quota pótléka 1884-re... ... _ ... 

5. Alapítványi (értékpapír és kötvényi) kamatokból _ ... 

6. Takarékpénztári kamatokból (forgó tőke után) ... ... 

7. Evdíjakból, oklevéldíjakból és hátralékokból ... ... ... 

8. Előfizetésekből és eladott kiadványokból ... ... _ . 

Összes bevétel 

298 frt 43 kr. 

420 « — .. 

300 « — « 

60 (i — « 

360 « — « 

20 « — « 

1660 « — (i 

260 « — « 

3378 frt 43 kr. 

Kiadások: 

1. A Földtani Közlöny XV. (1885.) kötetének kiállítására összesen 

2. A (( <i XIV. (1884.) ii számláira ... _ 

3. Titkárok tiszteletdíja ... ... ... _ ... _ ... 

4. Pénztárnok tiszteletdíja ... ... ... ... ... _ ... ... 

5. Titkársegéd tiszteletdíja ... ... ... ... 

6. Szolgák fizetése és jutalomdíja ... ... ... ... ... 

7. Expeditio, posta, iroda, oklevelek kiállítása, szakülések költ¬ 

ségei stb. ... . ... ... . ... ... 

1750 frt — kr. 

350 ii — i< 

500 ii — ii 

100 ii — ii 

60 ii — ii 

130 ii — * 

230 ii — ii 
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8. Kisebb nyomtatványokra és czímszalagolira ... ... ... ... 30 frt — kr. 

9. Bettísoros tartalom mutató számláira (még nem érkeztek be) I 70 « — « 

10. Tőke összeg a pénztári maradékból visszatérítendő az alap¬ 

tőkének ... ... ... ... ...     ... ... ... 33 (i 31 « 

Összes kiadás 1884 végén ... 3353 frt 31 kr. 

Az 1885-ik évre előirányzott összes bevételekből... 3378 frt 43 krból 

levonva az előirányzott összes kiadásokat ___ 3353 írt 31 krt, 

1885 végén marad bevételi többletül ... 25 frt 12 kr. 

Megjegyzések. 

A bevételek 7-ik tételéhez megjegyzendő, hogy az előirányzott 1660 frt. így 

oszlik meg: Folyó évi tagdíjakból 1460 frt, oklevéldíjakból 80 frt, hátralékok¬ 

ból 120 frt. 

A kiadások első tételéhez megjegyzendő, hogy a Földtani Közlöny XV-ik 

(1885. évi) kötetének kiállítására felvett 1750frt-ban benne foglaltatnak a Közlöny 

12 füzetének (30 nyomatott ívnek) nyomdai kiállításán kívül az írói tiszteletdíjakra 

előirányzott, valamint a m. kir. földtani intézet részére kiszolgáltatandó összes 

nyomtatványokra számított költségek is. 

A 2-ik és a 9-ik tétel alatti kiadások számlái a jelen budget. összeállítása ide¬ 

jéig még nem érkeztek be. 

Az előirányzott direct bruttó kiadásokból (3320 írtból) a társulat szellemi 

szükségleteire 2270 frt. vagyis 68-4 % van előirányozva, míg az igazgatás és az 

összes administratio költségei a fenmaradó 1050 írtból, vagyis 31.6 u/u-ból fede- 

zendők. 

E pénztári előirányzatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

IX. Ugyancsak a választmány ajánlja a közgyűlésnek dr. Staub Móricz tag¬ 

társunk következő indítványát, mely a legutóbbi választmányi ülésen jelentetett be : 

«Indítvány. A tisztelettel alólirott bátorkodik a magyarhoni Földtani Társulat 

Közgyűlésének a következő indítványt előterjeszteni: 

iiA magyarhoni Földtani Társulat évi közgyűléseinek napirendjébe fölveszi 

az elhunyt tagjairól való megemlékezést és felvéteti e határozatot ügyrendébe.» 

ii Az indítvány nemcsak a pietás kötelessége által van indokolva, hanem elfo¬ 

gadása esetében a társulat közlönyét a társulat tagjainak tudományos és köz¬ 

hasznú működéséről szóló szakadatlan, biztos és eléggé meg nem becsülhető bio- 

graphia-historiai forrásává fogjuk tenni. — Budapesten, 1885. január 28-ikán. 
Dr. Staub Móricz.)) 

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. 

X. Elnök fölteszi a kérdést: Yan-e a jelenlevő tisztelt tagok valamelyikének a 

közgyűlés hatáskörébe tartozó indítványa ? Ha van, felhívja annak előterjesztésére. 

XI. Zsigmondy Vilmos alelnök : Tekintetbe véve a társulat súlyos anyagi hely¬ 

zetét, a mely miatt a társulat nem fejthet ki a maga hatáskörében oly élénk és hasz¬ 

nos működést, mint a minőt kedvezőbb anyagi viszonyok között a szaktudomány s 
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ezzel egyszersmind az ország hasznára kifejthetne, se geológiai kiküldetésekre nem 

lévén készlete, se a beérkezett szakdolgozatok kiadására elegendő pénze, — és te¬ 

kintetbe véve, hogy a hazában több tudományos társulat részesül állami segélyben, 

indítványozza, hogy küldene ki a közgyűlés három tagú bizottságot, mely a társulat 

helyzetét egy rövid memorandumban megismertetve s az állami segély hasznos és 

kívánatos voltát kifejtve, kiildöttségileg járulna a társulat kérelmével Trefort 

Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő excellentiájához, a magyar tudo¬ 

mányos és közművelődési intézmények örökérdemű előmozdítójához. 

XII. Zsigmondy alelnök úr indítványát a közgyűlés tetszéssel és közhelyesléssel 

elfogadja s a folyamodvány-készítő bizottság és egyszersmind a küldöttség tagjaiúl 

dr. Szabó József elnököt, Böckh János választmányi tagot és dr. Pethö Gyula társ. 

első titkárt választja meg. 

XIII. Miután több indítványozó nem jelentkezett s ezzel a mai közgyűlés napi 

rendjét kimeríttettük, elnök felhívja dr. Staub Móricz tagtársat a mai ülés befeje¬ 

zésére kitűzött előadásának megtartására. 

XIV. Dr. Staub Móricz «A Zsilvölgy aquitánkori flórájáról" tartott előadást. 

Kiemelte mindenekelőtt, hogy a zsilvölgyi széntelepek korát dr. Hofmann Károly 

már tizenöt évvel ezelőtt eldöntötte, az akkori részletes vizsgálatai alkalmával gyűjtött 

állati maradékok alapján s határozottan kimutatta, hogy ama rétegek a felső oligo- 

czén korba sorozandók. (Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai, V. kötet, 1870.) 

A növényi maradékokat Heek Oswald határozta meg és irta le (M. kir. Földtani 

intézet Évkönyve, II. kötet, 1. füzet 1872), de dolgozatában mindössze csak 29 

növényfajt sorolt fel, a melyek kor tekintetében tökéletesen megegyeztek Hofmann 

eredményeivel. Az előadó hosszabb idő óta foglalkozik a Zsilvölgy flórájával s ren¬ 

delkezésére állott mindazon anyag, a mely a földtani intézetben tizenöt év óta 

összegyűlt s a melyből az előadó nem kevesebb mint kilenczvenegy növényfajt képes 

kimutatni, a melyek 29 növénycsaládba sorakoznak. Ily gazdag anyag alapján az 

előadó sokkal pontosabb és világosabb képet alkothatott a zsilvölgyi flóráról mint 

elődei s e tanulmányainak eredményeit ezúttal ismertette meg nagyobb áta- 

lános vonásokban, bemutatván egyszersmind a Zsilvölgy aquitán-kori ideális 

tájképét is, melyet Krieger Béla festővel szövetkezve készített el a flóra fosszil 

maradékai alapján. (Staub tagtársunk dolgozata a m. kir. Földtani intézet Évköny¬ 

vében jelenik meg s így rövid időn tagtársaink kezében lesz; de megjelenése alkal¬ 

mával külön is meg fogjuk ismertetni.) A köztetszéssel fogadott érdekes előadás után 

XV. Elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja. 

II. SZAKÜLÉS 1885. ÁPRILIS 1-ÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

A múlt szakülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése után jelentette 

a titkár, hogy újabban ismét hét alapítvány érkezett be : 

Gróf Andrássy Dénes bányabirtokos Dernőn, készpénzben 200 frt 

Az észak-magyarországi egyesített kőszénbánya- és iparválla¬ 

lat részvénytársulat igazgatósága Budapesten, kész¬ 

pénzben ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 « 
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A rimamurány-sálgótarjáni vasmű-részvénytársaság igazga¬ 

tósága Salgó-Tarjánból, készpénzben ___ ... 200 írt 

'pártolói alapítványt küldöttek be. 

A pesti hazai első Takarékpénztár Egyesület 1883-ik évi 50 frtos adomá¬ 

nyát folyó évi februári közgyűlésének határozatából 150 írttal 200 frtos pártolói 

alapítványnyá egészítette ki. 

Húsz Samu bányamérnök Oraviczáról (már a közgyűlésen be volt jelentve) 

készpénzben 100 frt alapítványt fizetett be. 

Klein Lipót bányatulajdonos és vállalkozó Budapesten hasonlóképen kész¬ 

pénzben fizetett le 100 frt alapítványt. Örvendetes tudomásul vétetett. 

Rendes tagokul a múlt ülés óta tizen ajánltattak. (A lakóhely után az ajánló 

neve következik) : 

Becker Vilmos, cist. r. főgymnasiumi tanár Pécsett; Péter János. 

Holletschek Károly, bányagondnok Nemtibányán; Benes Gyula. 

Lajer Nándor, cist. r. főgymnasiumi tanár Pécsett; Péter János. 

Noth Gyula, bányaigazgató Barwinekben (Galiczia); Dr Szabó József. 

Stavenow Ármin lovag, földbirtokos Budapesten ; Farkass Bobért. 

Dr. Székely József, városi orvos Tokajban ; Dr. Scliafarzik Ferencz. 

Winter Sándor, földbirtokos Ipolyságsan ; Liszkay Gusztáv. 

A drenkovai kőszénbányaművek Igazgatósága Berszászkán (Evenként 10 frt. 

tagsági díjat ajánlott föl.); a titkár. 

A fekete-erdői üveggyár Feketeerdőben (Biharm.); Matyasovszky Jakab. 

Liptó-Szt.-Miklósi állami polgári iskola; a titkár. 

Örvendetes tudomásul szolgál, a névsor a választmányi üléshez tétetik át. 

Az előadások sorát: 

1. Inkey Béla nyitotta meg ama román és magyar geológiai fölvételek 

ismertetésével, melyek az utóbbi években a két szomszédos ország határhegy¬ 

ségének geológiai szerkezetére új világot derítettek. Előadását, melyet a jelen 

füzet 141—148. lapján egész terjedelmében közlünk, az értekező az eredeti föl¬ 

vételi lapokkal s nehány más térképpel is illusztrálta. 

2. Matyasovszky Jakab a mátraliegységbeli (recski) petróleum-előfordulás 

geológiai viszonyait ismertette. Az előadó hivatalos megbízásból egy héttel ezelőtt 

Becsk környékére utazott, hogy az ottani petróleum-előfordulás mibenlétéről meg¬ 

győződést szerezzen. E vidék ugyanis az utóbbi időkben nemcsak hazai, de kül¬ 

földi vállalkozók figyelmét is magára vonta, minek következtében a Mátrában már 

valóságos szabadkutatási hajsza keletkezett. Előadó a recski petroleumelőfordulást 

csakugyan figyelemre méltónak és észszerű kutatások megindítására érdemesnek 

találta. A kőzet, melyben a petróleum meglehetős bőségben mutatkozik, rhyolitli- 

tufa, a mely kőzet, a Mátraliegység éjszaki oldalán nagy elterjedésit. 

A rétegzés viszonyait különösen jól lehet észlelni a Bájpatak nevű völgyben. 

A Bájpatak medrében 800—1000 mét. hosszaságban láthatni a petróleum tartalmú 

rhyolithtufa-rétegeket, melyek közvetlen a meddő kőszénképlethez tartozó, palás 

meszes homokkőrétegekre települtek. A petróleum tartalmú tufa-rétegek fölött, a 

Bájpatakvölgy mind két partján ugyan azok a rhyolithtufák láthatók meglehetős 

vastagságban, de ezekben a petróleumnak nyomát sem lehet kimutatni. Még fölebb 

agyagos csillámos homokkő-rétegek következnek, melyek a felső mediterrán emelet- 
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hez tartoznak, a legfelsőbb rétegek pedig, a föld felületén nyirok- és trachyt-göré- 

lyekből állanak. A neogenkorbeli tufarétegek és agyagos homokkő-rétegek a Mátra- 

hegységet képező trachytra települtek. 

A petróleum jelenléte, erős szaga által, az alsó tufarétegekben, már az első 

kapavágásnál feltűnik és még inkább meggyőződhetünk e tényről, ha a tufát vízbe 

dobjuk, a midőn a víz felületén, csakhamar vékony petróleum réteg mutatkozik 

szép szivárványszineket játszva. A petróleum tartalmú réteg vastagságát 80—100 

méterre lehet becsülni. 

Minden esetre kivánatos, sőt tanácsos, hogy Eecsk vidékén észszerű kísérle¬ 

tek indíttassanak meg. Legczélszerűbb volna legelőször egv akna mélyesztése a tufa 

rétegeken keresztül, kettős czélból: 1-ször meggyőződhetnénk arról, vájjon az akna 

mélyében meggyülemlik-e a petróleum ? 2-szor ha az előbbi eset be nem állana, 

megkísértendő, hogy a nyers tufakőzetből főzés által hány százalék használható 

anyagot lehetne kivonni ? Nagy fontosságú lenne azonban egy mélyebb fúrás, mely 

a tufa-rétegeken áthatolna és így az alatta következő viszonyokat felderítené, mert 

bízvást feltehetjük, hogy a petróleum nagyobb mélységből ered, s a tufákban csak 

másod fekhelyen van. 

Végre jelentette értekező, hogy Sósmezőn, Háromszékmegyében, 151 méter 

mélységben gazdag petroleumforrásra akadtak, a melyből naponta 80—100 méter¬ 

mázsa petróleumot szivattyúznak. 

Dr. Szabó József megjegyzi, hogy a nyugatra eső részben a Mátrában több 

helyütt találhatni petróleum nyomokra, nemcsak a rhyolitlitufában , hanem 

homokkőben, de sőt a parádi cseviczében is. A környék ama savanyúvíz forrásait 

pedig, a melyekben valamivel több petróleum érezhető, a nép rossz cseviczének 

nevezi. Egyebekre nézve csatlakozik Matyasovszky nézetéhez s érdemesnek tartaná, 

ha' a petroleumnyomokra való tekintetből az egész vidék átvizsgáltatnék. 

3. Szontagh Tamás : «Dr. Pantocsek József tavarnoki orvos munkálkodásá¬ 

ról tavaly volt már szerencsém röviden megemlékezni. Pantocsek úrtól újabb kül¬ 

deményeket és tudósítást kapván, ezekről röviden és folytatólagosan a következőket 

vagyok bátor bemutatni és előadni. 

A magyarországi fosszil Thallophyta unicelluláriák 1 -ső alosztályának (Bacil- 

lariaceae vagy Diatomaceie) tanulmányozásában előre haladván, azokról számos 

fotográfiát készített, melyeknek egy részét és az ugyancsak általa készített rnikro- 

skopi készítmények nehány példányát van szerencsém bemutatni. 

Dr. Pantocsek úr az egyetemi ásványtani intézetnek mintegy 60 darab ilyen 

készítményt ajándékozott, főképen azon lelőhelyekről, melyeknek anyaga ezen 

intézet gyűjteményéből került hozzá. A fotográfiák a nagy nagyítás hátrányait 

tekintetbe véve elég tiszták és élesek s a pontos lerajzolásnak nagybecsű alapját 
képezhetik. 

Azon kevés — de mindenesetre tekintetbe veendő és méltányolandó — után, 

mit Neupauer János 1867-ben, Wissinger Károly 1873-ban és Schabschmidt 

Gyula 1882-ben írtak és benmtattak ide vágó tanúlmányaikból, dr. Pantocsek 

hatalmas lendületet fog adni ezen nálunk olyan szép eredményeket Ígérő tudomá¬ 

nyos foglalkozásnak. 

Magyarország eme fosszil, formákban oly nagyon gazdag lényeknek úgylát¬ 

szik páratlanúl gazdag temetőjét képezi. Kivánatos lesz, a mindenféle márgákra 
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agyagokra, csiszoló és ragadó, valamint menilit-palákra és rokon kőzetekre nagyobb 

figyelmet fordítani. 

Pantocsek úr a már ismert lelőhelyekkel együtt a következő helyeken mu¬ 

tatja ki s írja le ezen érdekes parányi szerves lények többé-kevésbbé ép fosszil 

maradványait. 

Tengeri lerakodások: 1. Élesd. Egy palás agyagos márgában 150 fajt. 2. Felső 

és 3. Alsó Esztergály. Agyagos márgában 120 fajt. 4. Szt-Péter (Nográdm.). Agya¬ 

gos homokban és Modiola márgában vagy 250 fajt. 5. Szakai (Nográd). Márgában 

vagy 100 fajt. 6. Kékkő (Nográd). Márgában vagy 80 fajt. 7. Mogyoród (Pestm.). 

Homokos márgában 80 fajt. 8. Dőlje (Horvátorsz.). Bitumenes márgapalában (főkép 

Radiolariák) 120 fajt. 9. Bajta (Hontm.). Homokos márgában 10. Szobb. Modiola 

homokos márgában. 

Elegyesvízi lerakodások: 1. Gyöngyös-Pata (Hevesm.). Kitűnő. Ragadó 

pala és bitumenes mészkő, úgyszintén menüit ragadópala felülettel vagy 20 fajt. 

2. Szurdok-Püspöki (Hevesm.). Kátrányos palában vagy 4-0 fajt. 3. Szűcsi (Hevesm.). 

Cerithium mészkőben és ragadópalában vagy 20 fajt. 4. Czekeháza (Abaupn.). 

Ragadópalában igen szép Amphipleura és Mactoglojákkal vagy 40 fajt. 5. Szokolya 

(Hontm.). Csiszolópalában vagy 10 fajt. 

Édesvízi lerakodások: 1. Farkasfalva (Zólyomm.) Fehér ragadó palában 

vagy 50 fajt. 2. Dubravicza (Zólyomm.). Ragadópalában vagy 100 fajt. Igen szép! 

3. Jastraba (Zólyomm.). Kapusznicza. Ragadópalában 50 fajt. 4. Mocsár (Barsm.). 

Diatomapelitben, vagy 40 fajt. 5. Zamutó (Zemplénin.), ragadópalában 30 fajt. 

6. Ihrács (Barsm.). Ragadópalában 40 fajt. 7. Magyar-Hermány (Zemplénin.). 

Ragadópalában vagy 40 fajt, 8. Abauj-Szánto (Abauj). Ragadópalában 4 fajt. 

9. Czekeháza (Abaujm.). Tripoliban vagy 4 fajt. 10. Erdőbényéről (Zemplénin.). 

Ragadópalában 40 fajt. 11. Tálya (Zemplénin.). Ragadópalában 4 fajt. 12. Csipkés 

(Sárosm.). Ragadópalában 4 fajt. 13. Deménd (Hevesm.). Ragadópalában 30 fajt. 

14. Lőrinczi (Hevesm.). Ragadópalában 1 fajt. 15. Aranyos (Hevesm.). Csiszolópalá¬ 

ban 16. Kavna (Aradm.). Ragadópalában 2 fajt. 17. Hidasd (Baranyaié.). Agyagos¬ 

palában 6 fajt. 



17(5 TÁRSULATI ÜGYEK. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPÍTVÁNYI TOKEJE 
az 1885. évi februári közgyűlésig.* 

1850. Gróf Andrássy György (f) ... ... ... ... készpénzben 105 frt. 

1851. Báró Podiianiczky János (f) —    « 105 « 

1856. Báró Sina Simon (f) ... .. ... ... « 525 « 

1858. Ittebei Kiss Miklós (f) —    « 105 » 

1860. Prudniki Hantken Miksa, Budapesten _ « 105 « 

1864. Dr. Schvaecz Gyula, Szekes-Fehérváron kötelezvényben 300 « 

1867. Drasche Henrik lovag (f) _ _ _készpénzben 100 « 

1872. A pesti kőszénbánya- és téglagyár-társulat « 300 « 

— A salgó-tarjáni kőszénbánya-társulat. « 100 « 

1873. Az első cs. éskir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest 

és Pécs ... — .készpénzben 200 « 

— Kállay Benjámin, Bécsben ...   « 100 « 

1876. Rónay Jáczint, Pozsonyban ... _ ... _ « 100 « 

— A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság _ « 100 « 

1877. Gróf Erdődy Sándor (f)      « 100 « 

1879. Gróf Karácsonyi «Guido Rudolf alapítványa# « 100 « 

1881. Budapesti őváros ... .. ... ...   « 200 » 

1883. Okányi Szlávy József koronaőr, Budapesten « 200 « 

— A pesti hazai első takarékpénztár egyesület « 50 « 

— A nagyági magv. kir. és magántársulati aranybányamű- 

vállalat ... ...  .. készpénzben 200 « 

— Bállá Pál, köz- és váltó-ügyvéd, Újvidéken « 100 « 

— Bállá Pál alapítványa az Újvidéki Magyar Kir. Főgym- 

nasium nevére ... ... ... ... ... készpénzben 100 « 

1884. Bezerédy Pál, Budapesten ..  « 100 « 

— Modrovits Gergely, Zala-Apáthiban (f) « 100 « 

— Zsigmondy Vilmos, Budapesten     ... « 200 « 

— Dr. Koch Antal, Kolozsvárott . állampapírban 100 « 

— Dr. Roth Samu, Lőcsén .. ... « 100 <« 

— Dr. Schafarzik Ferencz, Budapesten _ « 100 « 

— Dr. Szabó József, Budapesten ... ... ... kötelezvényben 200 « 

— Dr. Ilosvay Lajos, « ... _ « 100 « 

1885. Zsigmondy Béla, Budapesten ... állampapírban 100 « 

— Dávid Vilmos, Budapesten ...     « 100 « 

— Gróf Andrássy Manó, Budapesten.. készpénzben 200 « 

— Húsz Samu, Oraviczán ... ... .. ... « 100 « 

* A közgyűlés után bejelentett alapítványok a választmányi ülések jegyző¬ 
könyvében vannak felsorolva, a befizetések a borítékok «nyilvános nyugtató# rovatá¬ 
ban találhatók. 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

NÉVSORA 

az 1885 február 4-ilii közgyűlésig. 

Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag választási évét jelenti. A hol 

két szám fordul elő, ott az első (záró jel közötti) jelenti a rendes taggá választás 

évét, a második pedig a tiszteleti, alapitó stb. taggá választás idejét. — A selmecz- 

bányai fiókegyesület tagjainak neve csillaggal * van megjelölve. — A társulati tiszt¬ 

viselők és választmányi tagok névsora a következő 192-ik lapon van összeállítva. 

A névsorban mindazon adatok tekintetbe vannak véve, a melyeket tagtársaink 

márczius 25-ikéig beküldöttek; ellenben a kik a tagok statisztikája czéljára megkül¬ 

dött lapokat nem töltötték ki s nem küldötték be, a régebbi adatok szerint szerepel¬ 

nek a névsorban, 

PÁRTFOGÓ. 

Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Edelstetten herczegi grófja, Fraknó 

örökös ura, az Aranygyapjas Rend Vitéze, a Magyar királyi Szent-István rend 

középkeresztese, a Hannoverai Guelpli-Rend kardos nagykeresztjének birto¬ 

kosa, a császári orosz Szent-Anna-Rend Gommandeurje, cs. kir. kamarás, 

Sopronmegye örökös Főispánja és cs. kir. őrnagy sz. k. — Bécsben. 

TISZTELETI TAGOK: 

Báró Ettingshausen Constantin, egyetemi tanár Grácz 1883 

Báró Geringer Károly, Bécs 1850 

Dr. Hauer Ferencz, lovag, cs. k. udvari tanácsos, a cs. k. természetrajzi 

udvari múzeum Intendánsa, Bécs 1867 

Báró Richthofen Ferdinand, egyetemi tanár Lipcse 1883 

Semsey Andor, földbirtokos, a m. nemzeti Múzeum ásványtárt osztályának 

fő őre, a m. tud. Akadémia és a kir. m. természettudományi társulat 

tiszteleti tagja, Budapest 1876 

Stache Güidó, cs. k. főbányatanácsos és f'őgeologus Bécs 1872 

Stur Dénes, főbányatanácsos, a cs. k. geológiai intézet igazgatója Bécs 1880 

Gróf Thun Leó, Bécs 1850 

Zittel Károly Alfréd, egyetemi tanár, München 1883 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 12 
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PÁRTOLÓ TAGOK: 

Gróf Andrássy Manó, országgy. képviselő Bpest 1885 

Budapest főváros 1881 

Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat Bpest és Pécs 1873 

Kőszénbánya és téglagyár részv.- társulat Bpest 1872 

Nagyági m. k. és magántársulati aranybányamű vállalat 1883 

Dr. Schvarcz Gyula, a m. tud. Akadémia 1. tagja, Sz.-Fehérvár 1864 

Dr. Szabó József, kir. tan., egyetemi tanár stb. (L. Elnökség) Buda¬ 

pest (1850) 1884- 

Szlávy József, koronaőr Budapest 1883 

Zsigmondy Vilmos, kir. tan., orsz. képviselő (L. Elnökség) Budapest (1866) 1884 

ALAPÍTÓ TAGOK: 

Bállá Pál, ügyvéd Újvidék 1883 

Bezerédy Pál, földbirtokos Budapest 1884 

Dávid Vilmos, mérnök Budapest (1866) 1884 

Hantken Miksa, prudniki lovag, egyetemi tanár Budapest (1860) 1873 

Húsz Samu, bányamérnök Oravicza (1867) 1885 

Dr. Ilosvay Lajos, műegyetemi tanár Bpest (1883) 1884 

Kállay Béni, közös pénzügyminiszter. Bécs 1859 

Dr. Koch Antal, egyetemi tanár Kolozsvár (1866) 1884- 

Pesti hazai első Takarékpénztár-Egyesület, Budapesten 1883 

Rónay Jáczint, Pozsony (1868) 1876 

Dr. Róth Samu, főreálisk. tanár Lőcse (1874) 1884 

Salgó-Taijáni kőszénbánya-részv. társulat 1872 

Dr. Schafarzik Ferencz, m. k. geológus, a társ. m. titkára Bpest (1875) 1884 

Tengerészeti hatóság. Magyar kir., Fiume 1876 

Újvidéki m. kir. kath. főgymnasium (Bállá Pál alapítványa) 1883 

Zsigmondy Béla, mérnök Bpest (1871) 1885 

RENDES TAGOK: 

Dr. Abt Antal, egyetemi tanár Kolozsvár 1867 

Ascher H. Ferencz, bányaigazgató Gráz 1884 

Babitsch -J. Ferencz, bányaigazgató Bécs 1885 

Baczonyi Albert, reáliskolai tanár Kassa 1874 

5 Ballő Mátyás, reáliskolai tanár Budapest 1874 

Ifj. gróf Batthyány Géza, birtokos Budapest 1885 

Báthory Nándor, reáliskolai tanár Budapest 1875 

Belházy János, miniszt. osztálytanácsos Budapest 1867 

Bene Géza, oki. bányász, az osztr.-magyar áll. vasút-társ. Resicza 1885 
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10 Benes Gyula, bányamérnök Kis-Terenne 1867 

Dr. Benkő Gábor, egyetemi tanársegéd Kolozsvár 1885 

Berecz Antal, felsőbb leánvisk. igazgató Budapest 1866 

Berger Henrik, bányamérnök Berszászka 1882 

Bernáth József, tanár Budapest 1864 

is Bertalan Miklós, m. kir. bányagyakornok Verespatak 1880 

Bíró Lajos, az orsz. phyll. kíséri, állomás assistense Bpest 1883 

Boér Béla, bányabirt. és bányaigazg. Abrudbánya 1885 

Bornschegg Keresztély, a Victoria társ. bánv igazgatója Váralja 1883 

Bothár Dániel, lyceumi tanár Pozsony 1866 

2o Dr. Bothár Samu, városi orvos Beszterczebánya 1885 

Böckh János, k. oszt. tan., a m. k. Földtani Int. igazgatója, vál. tag Bpest 1868 

"Breznyik .János, kir. tan., ev. tőgy mii. igazgató Selmeczbánya 1876 

*Broszmann Jenő, m. k. gépfelügyelő Szélakna 1878 

Bruck Ferencz, főgymn. tanár Újvidék 1874- 

25 Bruimann Vilmos, m. k. főbánvatan. és bányakapitány, vál. tag. Budapest 1870 

Brzorád Rezső, földbirtokos Mogyorós 1867 

Buda Adám, földbirtokos Reá 1867 

Burány János, ügyvéd Esztergom 1870 

Burchard Iyonrád, főkonzul és gőzm. igazg. Budapest 1885 

-30 Búza .János, collég, tanár Sárospatak 1872 

Dr. Chyzer Kornél, Zemplénin, főorvosa S.-A.-Ujliely 1879 

Csathő János, Alsó-Fehérm. alispánja Nagy-Enyed 1867 

*Cseh Lajos, (Szt-Katolnai), m. kir. bányageologus, a selmeczbányai fiók¬ 

egyesület titkára Selmeczbánya 1871 

Cseh László, (Szt-Ivatolnai), oki. gazda Vajda-Hunyad 1882 

35 Dr. Cserey Adolf, oki. tanár Szeged 1881 

Csernyus Andor, cs. k. kamarás Bpest 1872 

Czanyüga József, a m. Nemz. Muz. irattárnoka, a társ. pénztárnoka 

Budapest 1850 

Dávid Alajos, herczegi udv. tan., uradalmak főkorm. Bécs 1885 

De Adda Sándor, bányatanácsos, b. h. főnök Akna-Szlatina 1867 

4u Defrance Károly, bányavállalati főigazgató Antwerpen 1873 

*Delhányi Zsigmond kir. bánytisztjelölt Selmeczbánya 1883 

Derzsi K. Ferencz, tanár Szentes 1879 

Déchy Mór, birtokos Budapest 1875 

Dr. Dékány Rafael, főreálisk. igazg. Budapest 1867 

45 Dérer Mihály, m. k. vaskohó mérnök Rónicz 1874- 

Déry Mihály, plébános Budapest 1871 

Dr. Dietz Sándor, egyetemi tanársegéd Budapest 1877 

Dobay Vilmos, bányaigazgató Dobsina 1866 

*Dolog János, kir. bányatanácsos kohóügyi előahó Selmeczbánya 1883 

5o Duka Marcel, katasteri ke zponti felügyelő Budapest 1883 

Dr. Duka Tivadar, orvos London 1882 

Dr. Dulácska Géza, főv. főorvos Budapest 1882 

Duma György, főgymn. tanár Budapest 1872 
12* 
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Ebergényi Kálmán, m. kir. bányatiszt Szomolnok 1880 

55 Egger Gyula, műárus Budapest 1883 

Ehrenlechner B. János, bánya és üveggyári gondnok Strázsa 1885 

Eichel Lipót, oki. bányász Anina 1883 

Eisele Gusztáv, bányagyakornok Vashegy 1885 

Dr. Eissen Ede, magánzó Budapest 1874 

00 Báró Eötvös Loránd, egyetemi tanár Budapest 1867 

Gróf Eszterházy Kálmán, Kolozsm. főispánja Kolozsvár 1883 

Éber Nándor, orsz. képviselő Bpest (f febr. 27.) 1868 

Éder János, oki. tanár Csongrád 1883 

Faith Mátyás, főgymn. tanár Budapest 1880 

65 *Falleb Károly, bányászisk. tanár Selmeczbánya 1883 

:Farbaky István, bányászakad. igazg. és btanácsos Selmecz 1871 

Dr. Farkas János, orvos Duna-Pentele 1874 

Farkas Róbert, kir. hivataltiszt Budapest 1876 

Fillinger Károly, polg. fiuisk. igazg. Bpest 1871 

70 Dr. Fischer Samu, tjcs. sz. művezető Budapest 1874 

Fischer Samu, k. bányagyak. Naszód-Ó-Radna 1883 

Dr. Fodor Ferencz, főisk. tanár Debreczen 1885 

Franzenau Ágoston, nemzeti múzeumi segédőr Bpest 1877 

Friedrich Károly, gazdatiszt Kajár 1885 

75 Fritz Pál, kir. bányanagv Rónaszék 1885 

Frivaldszky János, kir. tan., múzeumi igazgató-őr Bpest 1853 

Dr. Fuchs Tivadar, cs. k. múzeumi őr Bécs 1879 

Dr. Gallik Géza, gyógyszerész Kassa 1878 

Gáspár Ferencz, m. k. bányagyak. Selmeczbánya 1885 

so *Gecse Benő, bányászakad. tanársegéd Selmeczbánya 1883 

Gerenday Antal, kőárú gyáros Budapest 1867 

Gerő Nándor, kir. bányagyakornok Pierg 1883 

Gesell János, vasúti főkönyvvivő Budapest 1872 

Gezell Sándor, k. bányatan., m. k. bányafőgeologus Budapest 1871 

85 Ghyczy Géza, a keresk. akadémia igazgatója, műegyetemi tanár Budapest 1868 

Ghyczy Kálmán, földbirtokos Kis-Igmánd 1866 

Gianone Adolf, főmérnök Miskolcz 1878 

Gianone Virgil, kir. bányagyak. Felsőbánya 1883 

Gikics Svetozár, bányamérnök Belgrád 1881 

90 Glanzer Gyula, bányamérnök Baranya-Szabolcs 1874 

Gombossy János, osztálytanácsos Bpest 1872 

Gothárd Jenő, birtokos (csillagász) Herény 1880 

Gólián Károly, m. kir. bányatiszt Nagyág 1876 

Gömöry Sándor, bányaigazgató Bpest 1868 

95 Görgey Lajos, k. vasgyári hiv. főnök Tiszolcz 1879 

Graenzenstein Béla. m. k. főbánvatanácsos Bpest 1872 

Greguss János, bányaigazgató Köpecz 1872 

"Gretzmacher Gyula, kir. bányatanácsos és mérnök Selmeczbánya 1871 

Guckler Győző, m. k. bányabiztos Bpest 1878 
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100 Gyürky Gyula (Gyürki), társulati bányatiszt Szlovinka 1885 

Dr. Haág Ödön, ügyvéd Bpest 1881 

Halaváts Gyula, k. s. geológus Bpest 1874 

Halmai Albin, bányafőnök Bánszállás 1884 

Dr. Hasenfeld Manó, egyet. ni. tanár (fűrdőorvos) Bpest 1866 

io5 Hazslinszky Frigyes, collég, tanár Eperjes 1857 

Hegedűs Sándor, orszgy. képviselő Bpest 1877 

Hellwig Nándor, k. bányatan. és bányahiv. főnök Körmöczb. 1885 

Hermann Gusztáv, bányaigazg. Márkusfalva 1879 

Herrich Károly, ny. miniszteri tanácsos Bpest 1862 

no Hesky János, bányaigazgató Zalatlma 1885 

Hickl József, gymn. tanár Tresztena 1876 

:;:Hlavacsek Kornél, k. bányatiszt Pierg 1883 

Hnilitska Gyula, k. bányamérnök Diósgyőr 1881 

Dr. Hofmann Alfréd, vegyész Budapest 1880 

ii6 Dr. Hofmann Károly, m. k. főgeologus, vál. tag. Budapest 1861 

Hofmann Báfael, bányabirtokos Bécs 1867 

Hoffmann Richárd, kir. bányagyakornok Pécs 1883 

Dr. Hollósy Iusztinián, dömölki apát Kis-Czell 1869 

Iíj. Horváth Antal, ügyvéd Pécs 1878 

120 Dr. Hörnes Rudolf, egyetemi tanár Grácz 1884 

Hradszky Antal, ügyvéd Szepes Ólaszi 1873 

Hudoba Gusztáv, számtanácsos Nagybánya 1871 

Huffner Tivadar, k. bányatanácsos Nagybánya 1871 

Dr. Hunfalvy János, kir. tan. egyetemi tanár Budapest 1857 

125 Hültl József, k. főbányatanacsos, bányaműigazg. Nagyág 1878 

Inkey Béla, birtokos (geológus) Budapest 1874 

Inkey László, földbirtokos Szt-Lőrincz 1877 

Dr. Iszlay József, fogorvos Budapest 1880 

Jamniczky Lipót, kir. curiai biró Budapest 1877 

iso Jelinek Ernő, bányaigazgató Ózd 1885 

Jendrassik Miksa, m. k. bányatanácsos és b. igazg. Igló 1866 

Joós István, kir. bányatiszt Diósgyőr 1881 

Joós Lajos, kir. bányagyakornok Vashegy 1883 

Dr. Jurányi Lajos, egyetemi tanár Bpest 1879 

i35 Kachelmann Farkas, miniszteri fogalmazó, Budapest 1885 

Kachelmann Károly, gépgyáros Vichnye 1871 

Kail Béla, m. k. pénzverő hiv. ellenőr Körmöczbánya 1876 

Kalecsinszky Sándor, k. földtani intézeti vegyész Budapest 1882 

Dr. Kanka Károly, főorvos Pozsony 1851 

no Iyaufmann Camill, k. bányakapitány Zágráb 1866 

Iíecskóczy Ödön, polg. isk. tanár Bpest 1884 

Keller Emil, gyógyszerész Vág-Ujliely 1864 

Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus Bpest 1880 

Klein Gyula, műegyetemi tanár Bpest 1873 

145 Knöpfler Gyula, (zarándi) k. bányatiszt Nagyág 1873 
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Koch Ferencz, oklev. tanár München 1875 

Kocsis János, egyetemi tanársegéd Budapest 1883 

Iáohant Rezső, egyetemi tanársegéd Budapest 1883 

Dr. Koller Gyula, orvos Budapest 1885 

i5o "Kondor Sándor, kir. bányaművezető Újbánya 1883 

Korizmics László, országgyűlési képviselő Bpest 1853 

Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros Bpest 1880 

Kovács Döjujén, cisterci rendi főgymn. tanár Eger 1885 

Kozocsa Tivadar, áll. tan. kép. tanár Bpest 1874 

155 Dr. Krászonyi .József, orvos Nyir-Bakta 1880 

Krecsarevics Márk, szerb főgymn. tanár Újvidék 1878 

Kremnitzky Jakab, bányatiszt Verespatak 1876 

Kremniczky Ottó, bányászakad. tanársegéd Selmeczb. 1879 

Dr. Krenner .József Sándor, műegyet. tanár és múzeumi őr, vál. tag 

Budapest 1864 

i8o Krémer György, m. k. bányatiszt Rézbánya 1885 

Krivány János, aradmegyei pénztári ellenőr Arad 1877 

Dr. Kübacska Hugó, k. bányatanácsos pénzverő hiv. igazg., Körmöczbánya 1872 

Dr. Kunc Adolf, csornai prépost, országgy. képv. Csorna 1880 

Kuncz Péter, miniszteri osztálytanácsos Bpest 1868 

les "Kuntzl Gábor, m. k. bányatiszt Selmeczbánya 1880 

Kunz Béla, polgári iskolai tanár Nyitra 1878 

Lajos Győző, m. k. bányagyak. Rézbánya 1885 

Lakner Ambró, prépostsági számvevő Tíiije 1873 

Láng Sándor, mérnök Bdapest 1885 

no Legera Viktor, polg. isk. tanár Bpest 1874 

Báró Leitner Antal, miniszteri tanácsos Bpest 1884 

Leutnfr Károly, miniszt. térképtári igazgató Bpest 1867 

Lévay István Lajos, elemi főisk. igazg. Alsó-Meczenzéf 1878 

Dr. Lészay László, főorvos Szászváros 1867 

175 Liedermann József, mérnök Munkács 1875 

:;:Liszkay Gusztáv, bányászisk. tanár Selmeczbánya 1874 

Loczka József, nemz. múzeumi vegyész Bpest 1883 

Lojka Hugó, tanár Bdapest 1875 

Lőczy Lajos (Lóczi), m. k. osztálygeologus, vál. tag Bpest 1874 

íso Lukács László, országgy. képv. Bpest 1882 

Dr. Lutter Nándor kir. tanácsos, kér. főigazgató Bpest 1867 

Maass Bernhard, a Dunagőzhaj. társ. kőszénb. vezérigazgatója Bécs 1882 

Maderspach Antal, vegyész Resicza 1885 

Maderspagh Livius, bányamérnök Tiszolcz 1875 

les Makay Ágoston, ny. gyárigazgató Bpest 1880 

Dr. Markó László, Borsodmegye főorvosa Miskolcz 1882 

"Martiny István, k. bányatiszt Viknye 1883 

Matyasovszky Jakab (Alsó-mátyásfalvi), m. k. oszt. geológus, vál. tag 

Bpest 1872 

Dr. Mácsay István, főorvos Zajecsár 1867 
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i9u Id. Márkuss Ágoston, ny. k. bányatanácsos Nagy-Boeskó 1867 

Dr. Mártonfi Lajos, gymn. tanár Szamosujvár 1880 

Meczner Vendel, főmérnök Bpest 1867 

Medgyesy Béla, oki. tanár Kolozsvár 1880 

Báró Medniánszky Dénes, földbirtokos Rakovicz 1851 

195 Medveczky Árpád nyug. cs. kir. kapitány Bpest 1856 

Mészáros Gyula, k. bányatiszt Felsőbánya 1881 

Miálovich Elek, k. koliótiszt Aranyidka 1884- 

Miháldy István, plébános Bakony-Szt-László 1872 

Mikolay László, ügyvéd Igló 1875 

2oo Milkovics Zsigmond, földbirtokos Szt-Miliály 1866 

Miller .József, plébános Akna-Sugatagh 1885 

Molnár Károly, reálisk. tanár Székely-Udvarhely 1874 

Molnár Nándor, mérnök Bpest 1877 

Muzsnay Ferencz, kir. bányagyakornok Nagyág 1883 

205 Nagy Dezső, műegyetemi tanár Bpest 1884 

Dr. Nagy Károly, fő-bányaorvos Abrudbánya 1879 

Nagy László, tanár Bpest 1880 

Dr. Nendtvich Károly (Cserkuti), országgy. kép. ny. műegy. tanár Bpest 1850 

Neubauer Ferencz, m. k. bányakapitány Igló 1872 

210 "Nikl János, k. b. akad. tanársegéd Selmeczbánya 1883 

Nikl Mihály, birtokos Bpest 1872 

Nyülassy Antal, plébános Tárkány 1869 

Oelberg Gusztáv L., m. k. fő-bányabiztos Zalathna 1867 

Okolicsányi Béla, kir. sóbánya-pénztárnok Rónaszék 1875 

215 Dr. Pantocsek József, kerületi orvos Tavarnok 1885 

Dr. Pantotsek L. V., orvos Zlatnó 1878 

Parragh Gedeon, tanár Kecskemét 1878 

Paszlavszky József, főreálisk. tanár Bpest 1873 

Pálffy József, m. k. bányabiztos Abrudbánya 1885 

220 Pállfy Samu, bányafőnök Abrudbánya 1867 

Pálffy Sándor, k. és v. ügyvéd Arad 1878 

Gróf Pejacsevics János, földbirtokos Bpest 1877 

Dr. Perényi József, reálisk. tanár Bpest 1878 

Dr. Pethő Gyula, kir. geológus, a társulat első titkára Bpest 1873 

225 Petrogalli József, m. k. bányaügynökségi főnök Beszterczebánya 1867 

Petrovits András, bányamérnök Ózd 1884 

::Péch Antal, miniszt. tanácsos, bányaigazgató, a selmeczi fiókegyesület 

elnöke Selmeczbánya 1867 

Péter János, reáliskolai tanár Pécs 1875 

Pfiszter Károly, számtanácsos Bpest 1869 

23o Platzer Ferencz, ny. bányaliiv. főnök Jászó 1S71 

Platzer Jenő, m. k. számtanácsos Körmöczbánya 1885 

Dr. Plichta Soma, Nógrád m. t. főorvos orsz. egészségügyi tan. Losoncz 1883 

Pongrátz Gusztáv lovag, bánya- és gyártulajd. Zágráb 1885 

Posepny Ferfncz, bányatanácsos és bányászakad. tanár Pribram 1871 



1S4 RENDES TAGOK NÉVSORA. 

2i5 Dr. Posewitz Tivadar, orvos hollandi szolgálatban Bangka-szigetén 1877 

Posner Károly Lajos, gyáros Bpest 1866 

;:Pöschl Ede, k. bányatanácsos, bányászakad. tanár Selmeczb. 1871 

Preuszner József, háztulajdonos Bpest 1867 

Prély István, magánzó Bpest 1854 

240 Dr. Primics György, oki. tanár Becs 1880 

Priviczky Ede, m. k. főaranyválasztó Körmöczbánya 1880 

Probstner Arthur, országgy. képviselő Bpest 1879 

Dr. Profanter János, kir. műorvos Akna-Sugatagh 1885 

Prugberger József, miniszt. tan., k. bányaigazg. Nagybánya 1866 

2»5 *Prunner Bóbert, kir. bányagyak. Hodrusbánya 1883 

Puskás -József, k. bányatiszt Miksa-Akna 1879 

Bái-ó Radvánszky Béla, Zólyommegye főispánja Bpest 1880 

*Rákóczy Samu, k. b. mérnöksegéd Szélakna 1883 

Redl Gusztáv, polg. isk. igazgató Tapolcza 1883 

250 Reitzner Miksa, k. bányatanácsos Selmeczbánya 1874 

Rennert Gyula, vasmű-igazg. pénztárnok Bpest 1875 

Reuter Károly, bányamérnök Stájerlak 1882 

Richter Gusztáv, k. bányászisk. tanár Selmeczbánya 1879 

Rieger János, kohónagy Sebeshely 1867 

255 Roch Gyula, kegyesrendi tanár Kecskemét 1881 

Rothleitner Ágoston, bányaigazg. Zágráb 1885 

Dr. Rómer Flóris, kanonok Nagy-Várad 1860 

Roth Lajos (Telegdi), m. k. főgeologus, vál. tag Bpest 1870 

Rózsa Iván, áll. polg. leányisk. igazg. Újpest 1880 

26o Dr. Rózsay József, kir. tan., kórh. főorvos Bpest 1880 

Ruffiny Jenő, bányamérnök Dobsina 1872 

Rybár István, tanitónő képezdei tanár Bpest 1871 

Safcsák Gyula, bányatiszt Dernő 1879 

Sajóhelyi Frigyes, reálisk. tanár Bpest 1871 

265 Dr. Sárkány Miklós, Szt-Benedekrendi apát Bakonybél 1869 

Shedl Arnulf, pannonhalmi benczés gyrnn. tanár Esztergom 1877 

*Schelle Róbert, kir. vegyelemző Selmeczbánya 1876 

*Dr. Schenek István, m. k. bányatan., bányászakad. tanár Selmeczb. 1871 

Schlachta Lajos, polg. fiuisk. tanár Budapest 1880 

27o -:Schmidt Géza, m. k. bányagyakornok Pierg 1885 

Dr. Schmidt Sándor, nemz. múzeumi segédőr, vál. tag Bpest 1876 

Schneider Gusztáv, vaskohó-igazg. Szomolnok 1872 

*Schréder Rezső, m. k. bányatan., bányászak. tanár Selmeczb. 1875 

Scrröckestein Ferencz, főmérnök Bécs 1867 

275 Dr. Schulek Vilmos, egyetemi tanár Bpest 1875 

Schuller Alajos, műegyetemi tanár Bpest 1874 

Schwartz Gyula, városi bányaművezető Körmöczb. 1881 

Dr. Schwartz Ottó, bányászakad. tanár Selmeczb. 1871 

Sebesy Alajos, premontr. tanár Szombathely 1873 

2so Semsey Andor, 1. tiszteleti és választmányi tagok. 1876 
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Siegmeth Károly, m. E. K. vasúti mozg. főnök S.-A-Újliely 1879 

Siehmon Adolf, mérnök Bpest 1874- 

Báró Splény Béla, miniszt. tanácsos, vál. tag Bpest 1874- 

Br. Staub Móricz, tanár, vál. tag Bpest 1868 

285 Steinhausz Gyula, bányamérnök Peggau 1871 

Stepán Miksa, bányaliiv. főnök Akna-Sugatagb 1872 

Süssner Ferencz, bányaliiv. főnök Rézbánya 1869 

*Svehla Gyula, m. k. bányatiszt Selmeczb. 1880 

Dr. Szabó István (Csáthi), birtokos Miskolcz 1882 

290 Szabó Samu, tanár Kolozsvár 1 855 

Szakács István, gymn. tanár Kecskemét 1873 

Szathmáry Béla, bányakapitány Nagybánya 1869 

Szauer Arnold, oki. tan., statiszt. liiv. számtiszt Bpest 1880 

Szádeczky Gyula, egyetemi tanársegéd Bpest 1883 

295 Dr Szelényi Lajos, főorvos Tápió-Szele 1866 

Szentgyörgyi Elek, in. k. állvasúti felügy. Kolozsvár 1874 

Szécskay István, polg. isk. tanár Bpest 1874 

*Sziklaváby Béla, k. bányagyakornok Pierg 1885 

Szikszay Lajos, birtokos (Hol? Nagy falu ?) 1878 

joo Szlávié Dániel, kir. számvizsgáló Bpest 1866 

Szontagh Aladár, m. k. bányabiztos Szepes Igló 1885 

Szontagh Pál (Gömöri), földbirt. és gyártulajd. Bpest 1885 

Szontagh Tamás, egyet, tanársegéd Bpest 1879 

Dr. Szterényi Hugó, tanár Kecskemét 1879 

sós Takács Lajos, gyógyszerész Ar.-Maróth (?) 1882 

Tallatschek Ferencz, bányaigazgató Petrozsény 1883 

Teschleb György, k. főreálisk. tanár Körmöczb. 1875 

Téglás Gábor, k. reáliák, tanár Déva 1872 

Dr. Téry Ödön V., orvos, belügyminiszt. s. fogalmazó Bpest 1878 

310 Themák Ede, reálisk. tanár Temesvár 1869 

Thirring Gusztáv, egyeteni tanársegéd Bpest 1883 

*Tirscher Józset, m. k. bányamérnök Szélakna 1876 

Titze József, k. bányatiszt Szélakna 1880 

Torma Zósfia úrhölgy, Szászváros 1867 

3i5 Dr. Török Aurél, egyetemi tanár Bpest 1882 

Dr. Török Jószef, kir. tan., főisk. tanár akad. r. tag Debreczen 1859 

Tretyák János, kir. bányaszámtiszt Selmeczb. 1874 

Varga Vilmos, k. járásbiró Szászkabánya 1880 

Válya Miklós, polg. isk. tanár Bpest 1876 

320 * Veress József, bányatan. bányaügyi előadó Selmeczb. 1867 

*Ifj. Veress József, m. k. bányagyakornok Selmeczb. 1885 

Báró Vécsey József, Bpest 1868 

Visi Imre, Abrudbánya országgyűlési képv. Bpest 1884 

Dr. Vutskits György, kath. gymn. tanár Mar.-Vásárhely 1885 

325 Dr. Wagner Dániel, gyógyszerész Budapest 1850 

Dr. Wagner Jenő, vegyész Budapest 1885 
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"Wagner József, bányatárs. kémlő Selmeczb. 1881 

Wagner Vilmos, k. bányatanácsos Bpest 1881 

Waldherr József, polg. isk. tanár Versecz 1880 

330 Wallenfeld Károly, bányabirtokos Bpest 1885 

Wallenfkld Mihály, magánzó Duna-Bogdán 1885 

Dr. Wartha Vincze, műegyetemi tanár, vál. tag Bpest 1868 

Wein János, vízvezetéki igazgató Bpest 1867 

Weisz Bernát Ferencz, kir. tan., városi képv. Bpest 1866 

335 Weisz Tádé, k. bányakapitány Zalathna 1867 

Dr. Weninger László, birtokos Bpest 1880 

Wettstein Antal, curiai biró Budapest 1866 

Dr. Wichmann Arthúr, egyetemi tanár Utrecht 1884 

"Wieszner Adolf, társ. bányigazgató tíelmeczbánya 1870 

340 *Wieszner Adolf, k. bányatiszt Selmeczbánya 1880 

*Winkler Benő, k. bányatan. bányászakad. tanár Selmeczb. 1867 

Wittinger János, polg. isk. igazgató Bpest 1875 

Zemlinszky Rezső, kir. tan., ny. bányaigazg. Bpest (f márcz. 15.) 1866 

Zenovitz Gusztáv, m. k. főfémjelző-hiv. ellenőr Bpest 1885 

345 Zimányi Károly műegyet. tanársegéd Bpest 1885 

Zsigmondy Árpád, oki. bányamérnök Bpest 1883 

ISKOLÁÉ, INTÉZETEK ÉS EGYESÜLETEK: 

Aradi állami főreáliskola 1880 

Brassói bánya- és kohó részvénytársaság Ruszkabánya 1884 

Eggenbergerféle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár) Budapest 1872 

35o Egri O-Kaszinó 1876 

Esztergom város tanácsa 1873 

Fehértemplomi állami gymnasium 1880 

Gyulafehérvári nagygymnasium könyvtára 1*8] 

Iglói evangélikus főgymnasium könyvtára 1873 

355 Iglói felsőmagyarországi bánya-polgárság ] *66 

Kecskeméti református főiskola ]*73 

Miskolczi polgári iskola 1**3 

Miskolczi református főgymnasium 1880 

Nadrági vasipar-társulat igazgatósága 1*82 

33o '"Selmeczbánya város tanácsa 1875 

Selmeczbányai akadémia általános társaság. 1876 

Szászvárosi református gymnasium 1875 

Szombathelyi premontrei főgymnasium 1 *80 

LEVELEZŐ TAGOK: 

sas Beszédes Kálmán Konstantinápoly 1 *74 

Dr. Herbich Ferencz Kolozsvár ] *76 
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Korniss Emil Gróf Budapest 1880 

Majláth Béla Budapest 1873 

Müller Károly Villány 1875 

Széllé Zsigmond Dunaföldvár 1882 

Ezek szerint van a magyarhoni Földtani Társulatnak 1885 évi 

február 4-ikón, a közgyűlés napján : 

Egy pártfogója, 9tiszteleti tagja (közülök egy rendes tag is), 9 pártoló 

tagja, 16 alapító tagja, 363 rendes tagja és 6 levelező tagja. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

foglalkozás szerinti statisztikája 

(Számba vétettek a pártoló, alapító és rendes tagok, az 1885 áprilisi választásokat is 

bele értve. Az összes tagok létszáma éppen 400.) 

Foglalkozás szerinti csoportok: 

1. Bányászok és kohászok, bánya- és kohóbirtokosok, 

bányászati és kohászati szakbéli tisztviselők, 

geológusok és velők rokon szakbéli tisztviselők 

és vegyészek _ ... ... _ ... ... ... 

2. Bányavállalatok (társvállalatok és részvénytársula¬ 
tok) ... ... ... ... ... ... _ 

3. Földbirtokosok, gazdák, magánzók, magántudó¬ 

sok és gazdasági tisztviselők ... ... ... ... 

4-. Gyárosok és kereskedők ... ... ... ... ... 

5. Gyógyszerészek és vegyészek ... ... ... ... 

6. Iskolák, intézetek, egyesületek (casinók) 

7. Magánhivatalnokok és nem szakbéli állami tisztvi¬ 

selők ... _ ... ... ... ... ... ... _ 

8. Papon, világiak és tanári tisztséget nem viselő 

rendbéliek .... ...   ... ... ... ... 

9. Orvosok_ ... ... ... ... ... ... ... 

1U. Tanárok, a rendbélieket beleértve (egyetemi, közép¬ 

iskolai, polgári iskolai) és tanítók ... ... 

11. Ügyvédek, bírák és nem szakbéli országgyűlési kép¬ 

viselők ... ... ... ... ... ... ... ... 

12. Városok (városi tanács, város közönsége) 

Összeg 

Tagok 
létszáma 

148 

11 

32 

9 

5 

15 

40 

10 

23 

89 

15 

3 

400 

Százalék 
viszonya 

37-00 % 

2-75 « 

8'00 « 

2- 25 « 

1-25 <1 

3- 75 « 

10-00 i. 

2- 50 « 

5-75 (i 

22-25 <i 

3- 75 « 

0"75 « 

100 00 
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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 

FÖLDRAJZI STATISZTIKÁJA. 

I. Magyarország. 

Abauj-Tornamegye: Arányidba; Miálovich Elek. Jásza: Platzer Ferencz. 

Kassa: Baczonyi Albert, Dr. Gallik Géza. Metzenzéf (Alsó) ; Lévay István Lajos. 

Alsó-Fehérmegye: Abrudbánya: Boér Béla, Dr. Nagy Károly, Pálffy József, 

Pálffy Samu. Gyulafehérvár : Gyulafehérvári nagygymnasiumi könyvtár. Nagy-Enyed : 

Csathó János. Verespatak : Bertalan Miklós, Kremnitzky Jakab. Zalathna : Hesky 

János, Oelberg Gusztáv, Weisz Tádé. 

Aradmegye: Arad: Állami főreáliskola, Krivány János, Pálffy Sándor. 

Arvamegye : Trsztena : Hiekl József. 

Bács-Bodrogmegye: Újvidék: Bállá Pál. Bruck Ferencz, Krecsarevics Márk, 

Újvidéki m, k. kath. főgymnasium. 

Baranyamegye : Baranya-Szabolcs : Glanzer Gyula. Pécs : Hoffmann Ricliard. 

ifj. Horváth Antal, Maass Bernhard, Péter János, Váralja: Bornsehegg Keresztély. 

Barsmegye : Aranyos-Maróth : Takács Lajos. Körmöczbánya : Hellwig Nándor- 

Kail Béla, Dr. Kubacska Hugó, Platzer Jenő, Priviczky Ede, Schwartz Gyula, 

Teschler György. Vichnye: ifj. Kachelmann Károly, Martiny István. Újbánya : 

Kondor Sándor. 

Békésmegyében nincs tagja a társulatnak. 

Beregmegye: Munkács: Liedermann József. 

Besztercze-Naszódmegye : Naszód-O-Radna : Fischer Samu. 

Biharmegye: Nagyvárad: Dr. Rómer Flóris. Rézbémya : Krérner György, 

Lajos Győző, Süssner Ferencz. 

Borsodmegye : Bánszálás : Halmay Albin. Diósgyőr: Hnilitska Gyula, Joós 

István. Miskolcz: Gianone Adolf, Dr. Markó László, Miskolczi polgári iskola, 

Miskolczi reform, főgymnasium, Dr. Szabó István (Csáthi). Ózd : Jelinek Ernő, 

Petrovits András. 

Brassó-, Csanád- és Csikmegyében nincs tagja a társulatnak. 

Csongrádmegye: Csongrád : Éder János. Szentes : Derzsi K. Ferencz. 

Esztergommegye: Esztergom : Burány János, Esztergom város tanácsa, Schedl 

Arnulf. Mogyorós : Brzorád Rezső. 

Fejérmegye: Duna-Pentele : Dr. Farkas János. Sz.-Fehérvár : Dr. Schvarcz 

Gyula. 

Fogarasmegyében nincsen tagja a társulatnak. 

Gömör- és Kis-Hontmegye: Dernö : Safcsák Gyula. Dobsina: Dobay Vilmos 

Ruffiny Jenő. Tiszolcz : Görgey Lajos, Maderspach Livius. Vashegy : Eisele Gusztáv. 

Győrmegye : Kajár : Fridrich Károly. 

Hajdumegye : Debreczen : Dr. Fodor Ferencz, Dr. Török József. 

Háromszékmegye : Köpecz : Greguss János. 

Hevesmegye: Eger : Egri 0 kaszinó, Kovács Demjén. 
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Hontmegye: Hodrusbánya: Prunner Róbert. Miksa-Akna : Puskás József. 

Pierg : Gerő Nándor, Hlavacsek Kornél, Schmidt Géza, Sziklaváy Béla. Selmecz- 

bánya : Breznyik János, Cseh Lajos, Delliányi Zsigmond, Dolog János, Faller Károly, 

Farbaky István, Gáspár Ferencz, Gecse Benő, Gretzmacher Gyula, Kremnitzky Ottó, 

Kuntzl Gábor, Liszkay Gusztáv, Niki János, Péch Antal, Pösclil Ede, Reitzner Miksa, 

Ricliter Gusztáv, Schelle Róbert, Dr. Selienek István, Scliróder Rezső, Dr. Schwartz 

Ottó, Selmeczbánya város tanácsa, Selmeczbányai bánya és érd. akad. ifjúsági egyesület, 

Svehla Gyula, Tretyák János, Veress József, ifj. Veress József, Wagner József Wieszner 

Adolf b. igazg., Wieszner Adolf b. tiszt, Winkler Benő. Szélakna : Broszmann Jenő, 

Rákóczy Samu, Tirscher József. Titze József (mind fiókegyesületi tagok). 

Hunyadmegye: Déva : Téglás Gábor. Nagyág : Gólián Károly, Knöpfler Gyula, 

Hültl József, Muzsnay Ferencz, Nagyági m. k. és magántárs. aranybányamű vállalat. 

Petrozsény : Tallatschek Ferencz. Reá: Buda Adám. Sebeshely : Rieger János. Szász- 

vciros: Dr. Lészay László, Torma Zsófia, Reform, gymnasium. Vajda-Hunyad : Cseh 

László. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Kis-Küküllőmegyében nincs tagja a társulatnak. 

Kolozsmegye: Kolozsvár: Dr. Abt Antal, Benkő Gábor, Gróf Eszterházy 

Kálmán, Dr. Kocli Antal, Medgyesi Béla, Szabó Samu, Szentgyörgyi Elek. 

Komárommegye: Kis-Igmánd : Ghyczy Kálmán. Szent-Mihály : Milkovics 

Zsigmond. Párkány: Nyulassy Antal. 

Krassó-Szörénymegye: Anina : Eicliel Lipót. Berszászka : Berger Henrik. 

Nadrág: Nadrági vasipar társulat. Oravicza: Húsz Samu, Resicza: Bene Géza, 

Maderspach Antal. Ruszkicza : Brassói bánya- és kohó részvény társaság. Stajerlak: 
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tár, Hegedűs Sándor, Herrick Károly, Dr. ILofmann Alfréd, Dr. Hofmann Károly, 
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téglagyár társulat. Dr. Krenner József Sándor, IÁuncz Péter, Láng Sándor, Legeza 

Victor, Báró Leithner Antal, Leutner Károly, Loczka József, Lojka Hugó, Lóczy 
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Sárosmegye : Eperjes : Hazslinszky Frigyes. 
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(Vorgelegt in elér Faclisitzung dér ung. geolog. Gesellschaft am 5. November 1884.) 

lm Jalire 1884 erhielt ich vöm Neusohler Arzte Dr. S. Bothár 

einige liübsclie Pharmakosiderit-Stufen, welche mán unlángst in den ver- 

lassenen Kupfererz-Gruben am Sandberge gefunden liatte. Dieselben erin- 

nern sehr an den im Jabre 1870 zu Königsberg gefundenen Pliarmako- 

siderit, nur dass letzterer auf einem Quarzit-Gange im Rhyolitli, ersterer 

dagegen in den Árkosén des Sandberges vorkömmt. 

Im veríiossenen Sommer hatte icli Gelegenheit diese neue Fundstelle 

in Begleitung dér Herren Dr. S. Bothár und Thomas Szontagh zu besucken. 

Wir begaben uns über Altgebirg zu den ziemlich hoch gelegenen 

altén Gruben, dérén eine den Namen «Richtergrund», die andere aber den 

Namen «Sandberg» führt. Dieselben befinden sich auf dem Gebirge^ wel- 

ches zwichen Altgebirg und Herrengrund liegt und beide weisen dieselben 

geologischen Verhaltnisse auf. Dér Sandberg besitzt eine Höhe von 834 mj 

und bil det einen Ausláufer dér 969 m/ hőben Hauptkuppe Glosur. 

Unterwegs sammelten wir von den anstehenden Gesteinen, welche 

uns einen willkommenen Einblick in die geologischen Verhaltnisse des 

Gebirges gewahrten. Zuerst begaben wir uns von Altgebirg aus zum «Rich- 

tergrund# und íanden am Wege dahin anfangs Glimmerschiefer, welcher 

allmiihlig in Gneiss überging. Die Glimmerschiefer zeigten sich vielfach 

gefaltet und geknickt, dér Glimmer nahm stufenweise eine grüne Farbe an 

und war im Stádium dér Umwandlung zu Steatit begriffen. Auf den Absonde- 

rungsfláchen derfrischeren Schiefer waren Haematit-Schuppen zu bemerken, 
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ausserclem durchschwármten Adern von Quarz und Ankerit als jüngere 

Bildungen das Gestein. 

Beim Theresienschacht beobachteten wir in Hohlráumen eines ver- 

witterten körnigen sandsteinartigen Gesteins auch Gyps. 

Gneiss, mit vorherrschendem Muskovit und untergeordnetem Biotit; 

frische Feldspáthe bilden Augen in demselben. Dér vorwiegeden Theil 

erweist sich u. d. M. als Quarz, von den Feldspáthen dér grössere Theil als 

trüber Orthoklas, nebenwelchem Plagioklas blos untergeordnet vorkömmt. 

Weiterliin bei dér Wegbiegung unterhalb dér Pdchtergrundhöhc ist 

ein dunkler von zahlreichen Kalkspatkschnüren durchschwármter Kalk- 

stein anstehend, in welchem jedoch keinerlei Spuren von Petrefacten auf- 

gefunden wurden, ein weiteres ebenfalls dunkles Stück mit licbten Adern 

erwies sich dagegen als Dolomit. Oben beim Richtergrund abermals ein 

dem eben erwáhnten ahnlicher schwarzer Kalkstein. 

Die grossartigen Halden, welche sich hier befinden, botén uns Gele- 

genheit uns über die Beschaffenheit dér im Inneren des Gebirges vorkorn- 

menden Gesteine zu orientiren. 

Das vorherrschende Gestein ist eine eigenthümliche Árkosé mit vor- 

waltenden abgerundeten Quarzkörnern,ferner mit röthlichem Orthoklas und 

weissem Oligoklas. Ausserdem kömmt noch untergeordnet auch weisser 

Glimmer vor. Durch das Herabsinken dér Korngrösse und die Zunahme 

dér Glimmerschüppchen erhalt das Gestein das gewöhnliche Sandstein- 

Aussehen; die Farbe desselben ist im Allgemeinen grau, mitunter jedoch 

auch roth. 

In den Höhlungen dieser Árkosé und dieses Sandsteines befinden 

sich öfter weisse oder röthliche Alabaster-Nieren, die sehr an die Anhydrite 

von Herrengrund erinnern. Die stellenweise grössere Hárte scheint darauf 

hinzuweisen, dass diese Nieren ursprünglich ebenfalls Anhydrit waren. 

Zu Limonit umgewandelter Chalybit ist in Hohlriiumen des Sandstei¬ 

nes haufig zu beobachten, ebenso Malachit, welchen die ablaufenden Gru- 

benwasser an die Gesteine dér Halde absetzen. Auf diese Weise sind auch 

recente Knochen mit Malachit imprágnirt, so dass dieselben an sibiri- 

schen Bein-Türkis erinnern. 

In einzelnen Gesteinsstücken findet mán noch Chalkopyrit und 

Tetraedrit als die ursprünglichen Yerbindungen dér oben erwáhnten Oxyde. 

Von hier aus gingen wir noch ein gutes Stück bergauf gégén den 

Glosur, bis wir den «Sandberg» erreichten. Es waren dies einst sehr ergie- 

bige Kupfergruben, aus welchen die meisten wohlhabenden Familien Neu- 

sohls ihren Reichtlium schöpften: in neuerer Zeit jedoch wurde blos zu 

Limonit verwitterter Chalybit abgebaut, dér eine Zeitlang nach Dobschau 

verfrachtet wurde; gegenwártig aber wurde dér Bau aufgelassen, da sich 

die Kosten dér Verfrachtung zu hoch stellten. 
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Pharmakosiderit. Beim Abbaue dér Eisenerze stiess mán vöm Tagé 

in die Árkosé eindringend im 25. Meter, nachdem mán die Region dér 

Eisenoxyde bereits durchfahren hatte, auf Kupferschwefelerze, auf Chalko- 

pyrit und Tetraedrit, letzterer mit etwas Silber und ferner in einem Sei- 

tenscblag auf Pharmakosiderit. Dieee Erze wurden jedoch nicht ausgebeu- 

tet, sondern wurde dérén Gewinnung fúr eine spatere Gelegenlieit auf- 

bewahrt. 

Wir verhessen nun diese neueren Aufscklüsse und begaben uns auf 

den 969 Meter hohen Glosur, von wo wir auf jene Seite des Sandberges 

gelangten, wo schon zu Thurzó’s Zeit ein noch viel schwunghafterer Berg- 

bau bestand, als auf Richtergrund. 

Das Gestein ist überall dieselbe Árkosé, welche aber sebr leicht zu 

Gries zerfállt, woher dér Sandberg seinen Namen erhielt. Eine dér am 

höchsten gelegenen Gruben ist dér Michaeli-Stollen. Yon hier aus begaben 

wir uns durch das südlichere Thal nach Altgebirg zurück. Beim Abstieg 

fanden wir ca. am halben Wege abermals an einem kleinen Punkte blauli- 

chen Dolomit, auf welchen aber bald wieder Árkosén íolgten. Árkosén 

wechselten hierauf mit Glimmerschiefer ab und begleiteten uns, die west- 

liche Berglehne bildend, hinab bis ins Hauptthal. 

Die Bildungsverlialtnisse des Pharmakosiderites und des Urvölgyites 

( Herrengru n dites ). 

Dér Pharmakosiderit vöm Sandberg zahlt zu den schőneren Vorkom- 

men seiner Art. Die Krystalle sind grösser, als sie gewöhnlich zusein pfle- 

gen, dieselben besitzen die einfache Gestalt des Hexaeders, und stehen 

demzufolge denen von Ivönigsberg insoferne nach, als sicli auf letzteren 

ausser dér Grundform noch dér Tetraéder oder Octaeder befindet. Ihre 

Farbe ist meist olivenbraun, mitunter etwas bláulich angelaufen, in ande- 

ren Falién olivengrün, mitunter jedoch ins Bronzgelbe übergehend. 

Dieselben kommen in Geoden einer mit Eisenoxyden stark imprag- 

nirten grobkörnigen Árkosé vor. 

Dér Pharmakosiderit kömmt aber nicht blos alléin, sondern irurner 

in Vergesellschaftung mit anderen Mineralien vor, worüber die daselbst 

gesammelten Stufen den besten Beweis liefern. Auf einigen derselben ist 

in dér Mitte noch Tetraedrit oder derber Chalkopyrit zu erkennen, die einst 

reichlich vorkommend Anlass zűr Montanindustrie botén. Auf einem ande¬ 

ren Stück ist derbes Fahlerz zu sehen, welches zunáchst in Azurit und 

hierauf in Malachit übergeht, und zwar stets von den Klüften aus gégén 

das Innere des Fahlerzes. Wo Malachit und Pharmakosiderit zusammen 

vorkommen, ist ersterer jünger, als letzterer. 

Dér Azurit kömmt auf einer dér vorliegenden Stufen in kleinen 

jedoch gut ausgebildeten Krystállchen vor. Dieselben sind dunkeiblau und 

besitzen einen starken Glasglanz. Das Substrat dieser Krystállchen bildet 
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sowohl auf diesem, wie auch auf anderen Stücken glauzloser, beinahe oft 

erdiger Cuprit. Auf einer dér Stufen jedoch ist dér Cuprit gauz friscli und 

bildet karmoisinrothe Würfel mit zuweilen abgestumpften Eckeu. An 

den beiden Seiten einer solcken Cupritstufe gingen durch einander ganz 

entgegengesetzte chemiscbe Processe einerseits durch Reduction gediegen 

Kupfer, andererseits durch Oxydation Malachit, seltener Azurit hervor. 

Eines dér interessantesten Kupfermineralien, welche ich am Sand- 

berg entdeckte, ist ohne Zweifel dér Úrvölgyit (Herrengrundit). Die grünen 

sammtglanzenden radial angeordneten Krystallgruppen kommen in Holil- 

raumen eines und desselben Gesteinsstückes abwechselnd mit körnigem 

Gyps vor. Die Úrvölgyit-Nadelchen zeigten unter dem Mikroskope dasselbe 

optische Verhalten, wie ich es seinerzeit an den Herrengrunder Exempla- 

ren beobachtete. Ebenso ist das mikrochemische Verhalten genau dasselbe. 

Das Vorkommen dieses basischen Kupfersulphates ist ganz dem von Her- 

rengrund ahnlich, blos mit dem Unterschiede, dass letzteres Aggregate 

von feinen Lamellen bildet, wahrend das neue Vorkommen Gruppén von 

radial angeordneten Nadelchen zeigt. 

Dér Eisengehalt dér Muttererze bot zűr Bildung von Eisencarbonat 

Veranlassung, und zwar in solcli einer Menge, dass dasselbe mit Vorteil 

abgebaut werden kann. Dér Chalybit verándert sich zwar durch Oxydation 

meist ebenfalls zu Limonit; es fehlt aber auch an solchen Beispielen nicht, 

wo sich Limonit directe aus den Muttererzen bildete. Dér Tetraedrit dage- 

gen lieferte das Arsen zűr Bildung des Eisenhydroarsenates oderdesPhar- 

makosiderites. Auf einigen Handstücken bemerkt mán, dass auf den zu 

Limonit verwandelten Chalybit-Ehomboédern Gyps in winzigen Krystall- 

büscheln sitzt, wahrend die übrigen Theile derselben mit mikroskopischen 

Hamatit-Schüppchen bedeckt sind. 

Die gcologischen Verhaltnisse des Pharmctkosiderit- tűid des Urvölgyit- 

Vorkommens aufzukláren ist bisher noch nicht gelungen. Laut den Wiener 

geologischen Aufnahmen besteht die nördliche Hiilfte des nacb Altgebirg 

führenden Thales aus Gesteinen dér Dyas, welche theils rothe Sandsteine, 

theils Schiefer im Contact mit Gneiss sind. In Altgebirg se!bst ist wieder 

dér dyadische rothe Sandstein und Schiefer eingezeichnet, wahrend wei- 

ter gégén Osten zuerst Gneiss und hierauf Schiefer angegeben sind. (Letz- 

tere ohne genauere Altersbestimmung, in dér Farbenskala aber unter dér 

Dyas angesetzt.) 

Nacb dieser alteren Uebersichtaufnahme wurde Posepny von dér 

ungarischen Regierung mit montangeologischen Studien in Herrengrund- 

Ohegy betraut, in Folge dessen derselbe im Jahre 1874 auch eine geolo- 

gisclie Karte in grösserem Maassstabe anlegte, von welcher ich dér Freund- 

lichkeit des Herrn Ministerialrathes Anton Péch zufolge eine Co}he besitze. 

Die Bergbaue Hegen hauptsáchlich in einer nacb N. gerichteten 
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ungefáhr 2500 Klafter lángén Zone, dérén Breite sich stellemveise sehr 

ándert. Auf dér Ivarte dieses Gebietes scbied Posepny viererlei Gesteine 

aus : Grauwacke, Glimmerschiefer, Gneiss und Triaskalke. Glimmerschiefer 

und Gneiss sind blos mit einer Farbe bezeichnet. 

Die grösste Yerbreitung unter diesen Gesteinen besitzt die Grauwacke, 

welche ich unter dem Namen Árkosé erwáhnte, nachdem allé Varietáten, 

die mir zu Gesicht kamen, gmz gut mit diesem Namen belegt werden 

konnten. 

Herr Anton Péch, dér neuerdings die Erzgánge dieser Gegend einem 

miihevollen Stúdium unterwarf, theilte mir im Jahre 1884 über die Lage- 

rung dér Gesteine Folgendes mit: «Die Grauwacke lágert gewöhnlich über 

dem Glimmerschiefer und die Gangspalten betűiden sich in diesen beiden 

Gesteinen; dér Kalkstein deckt dieselben zu und schneidet sie ab, ist daher 

jünger, als die Bildung dér Erzgánge. Bei Altgebirg kommt Quarzit unter 

abnormen Yerlniltnissen unter dem Glimmerschiefer vor, sowie auch eine 

máchtige Dolonűtbank unter dem Erzgang, auf welchem Glimmerschiefer 

ruht. Dér Glimmerschiefer gewinnt mitunter ein gneissartiges Aussehen. 

Auf dér Sandberger und Úrvölgyer Seite befindet sich überall liorizontal 

gelagert zu unterst Glimmerschiefer, darüber die Grauwacke und zu oberst 

dér Kalkstein, welclier aber mitunter auch unmittelbar dem Glimmerschie¬ 

fer aufgelagert ist. 

Die ursprünglichen Erze sind vorwiegend ein silberarmer Tetraedrit 

und Chalkopyrit, welche wirkliclie Gangé in den krystallinischen Schiefern 

und den Árkosén bilden. Es kommt háufig dér Fali vor, dass die Gang- 

spalte oft bloss durch Schwefelverbindungen ausgefüllt ist; in dér Árkosé 

kömmt besonders Tetraedrit, im Glimmerschiefer-Gneisz dagegen Chalko¬ 

pyrit vor. Die erwahnten ursprünglichen Erze lieferu jedoch die aufge- 

zahlten sekundaren Minerale in grosser Abwechslung, hervorgegangen theils 

durch Oxydation, theils durch Beduction. Ausserdem findet mán in derNáhe 

dér Gangé Hohlráume, die mit Anhydrit und Gyps, ferner mit Aragonit, 

Coelestin, mitunter mit Baryt u. A. ausgefüllt sind. 

Aus den Lagerungsverhaltnissen kann mán folgern, dass die Car- 

bonatgesteine verschiedenen Alters sind; es kömmt daselbst ein Dolomit 

vor, welclier altér als dér Glimmerschiefer und dagegen ein Kalkstein, 

welclier jünger als derselbe ist; dieser letztere ist es, welclier in dér Um- 

gebung von Herrengrund-Altgebirg vorherrscht und welclien mán für tria- 

disch hált. Ausserhalb dér Zone des Triaskalkes treten Vorberge von Neo- 

com-Kalken auf, an derem Fusse sclion das tiefere Becken ausfíillend 

eocáne Schichten anstehen. Einige dieser letzteren sind durch das Auftre- 

ten von Nummuliten wohl characterisirt. Südöstlich von dem Herrengrund- 

Altgebirger Massivs befindet sich am rechten Ufer dér Gran náchst Liptsch 

eine hügelige Ebene, welche ich gelegentlich meiner Excursion (1884) eben- 
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falls besiehtigte. Jener sanfte Abliang westlicb von dér Stadt wird von den 

Einwolmern Penyászka genannt, auf welchem frei nmherliegende Numniu- 

liten anzutreffen sind. Westlich über diesen Fundort hinaus fand icb die 

Nummulitenschichten anstehend; welcbe tlieilweise aus sandigen Thonen 

besteben, aus welchen dér Regen die Nummuliten berausschwemmt. Num- 

mulites perforata und Nummulites Lucasana bezeicbnen diese Schichten. 

Es gibt daselbst auch festere kalkreicbe' Schichten, in denen Orbitoiden, 

sowie eine Schnecken- und Muschelfauna zu beobachten ist. Auf die Höhe 

des Hügels gelangend, bemerkt mán, dass sicli diese Schichten gégén 

Westen fortsetzen und so unmittelbar an das westliche Dolomitgebirge 

anstossen. 

Südlich von Táj óva erhielt ich vöm Králik einen Nummuliten-Kalk, 

welcher daselbst zwischen den Triasdolomit und den Trachyt locirt ist. 

Herr Hantken, welcher diese Exemplare untersuchte, kam zu dem über- 

raschenden Resultate, dass derselbe dem obersten Nummuliten-Horizonte 

entspricht. (Oberes Eociin Hébert’s; unteres Oligocán Beyrich’s.) Das 

Gestein ist ein thoniger Kalkstein, in welchem Nummulites Bouchcri, de la 

Harpe háufig anzutreffen ist. Ausserdem fand sicli noch darin: 

Orbitoides papyracea, Reüss, selten. 

Orbitoidcs, sp. nicht selten. 

Truncatidina, sp. 

Bot (dia, sp. selten. 

Globigerina, sp. selten. 

Tinoporus globulus, Reuss, selten. 

Bryozocn. 
Lithothamnium, sp. in Bruchstücken, 

und ferner eine nicht naher zu bestimmende Foramimfere mit sandig-kal- 

kigem Geháuse. 

Wenn wir die angeführten Yerháltnisse nochmals überblicken, so 

tritt das hőbe Altér dér Arkosen-Formation recht deutlich hervor. Wáh- 

rend dér Neocom-Zeit bildete dies Gebirge eine Insel, wahrend die Trias- 

formation die Árkosé überlagerte. Die Árkosé bildet zwischen Herrengrund 

und Altgebirg die höchste Erhebung, den Glosur. Die Provenienz dieses 

Trummergesteines betreffend bliebe ich nicht bei dem dasselbe unterla- 

gernden Gneiss stehen, da derselbe ausser dem Muskovit noch Biotit führt, 

sondern halté die Árkosé viel eher für den Verwitterungsgrus eines mus- 

kovit-reichen Granites aus dem máchtigen nördlichen Granit-Gebirge. 

Vor dér Trachyt-Eruption war dieses Gestein aucli weiter gégén 

Süden verbreitet und auch hier sowohl von dér Trias, als auch den eocanen 

Schichten überlagert. Gegenwártig aber fiúdén sich zwischen den Trachyt- 

Massiven nur hie und da vereinzelte Schollen, sowohl von dér Árkosé, wie 

auch von den consistenteren Numműhibánkén vor; daher empfiehlt es 
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sich beim Stúdium dieser letzteren aucli die grossen zusammenhángenden 

Partién im Norden zu beacbten. So ist z. B. die Árkosé von Vicknye im 

Georgistollner Thale sowolil von petrographisckem als auch von stratigra- 

phischem Standpunkte aus mit dér Herrengrund-Altgebirger zu identifi- 

ciren. Dér Nummulitenkalk von Yichnye und aus dem Contra-Thale dagegen 

weicht von dem Tajovaer insoferne ab, als derselbe einen tieferen Horizont 

reprásentirt, welcher bei Liptseh auch wirklich vorkömmt. Die Schichten 

von Tajova dagegen sind identiscli mit jenen bei Budapest, von welehen 

bekannt ist, dass dieselben mit dér Eruption des áltesten Gliedes dér Tra- 

chytformation, dem Biotit-Orthoklas-Quarz-Trachyt gleickalterig, wáhrend 

die N. perforata und N. Lucasana-Schichten entschieden altér sind. 

ÜBER THE NAMHAFTEREN FLUORIT-VORKOMMEN UNGARNS. 

VON 

Dr. J. von Szabó. 

(Yorgetragen in dér Facksitzung dér ungarischen geologischen Gesellsoliaft am 

7. Február 1885.) 

Die drei namhafteren Fundorte desFluorites inüngarn sind Kapuik, 

Neu-Moldova und Budapest, über welche icli folgende theils erweiterte, theils 

neuere Daten sammelte. 

Kapnik. 

In Kapnik kömmt dér Fluorit auf den Erzlagerstátten vor. 

1. Venzel-Gang. Auf altén Stufen liclit smaragdgrüne oder bláulich 

grüne krystallinische Aggregate mit nahezu gleichzeitig gebildetem Spha- 

lerit, Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, ferner mit jüngerem Quarz, welcher den 

Fluorit in wasserhellen Krystallgruppen überzieht. 

2. Magyar-Gang, árarische Grube. Bis jetzt ein einziges Exemplar, 

schöne wasserhelle 0, oqO, ooOoo, mOm Krystalle, mit denen die auf derű¬ 

seiben quarzitischen Gang-Gestein aufgewachsenen Quarz-Krystalle viel- 

leicht gleichalterig sind; entschieden jünger sind aber die rauhfláchigen 

gelblichen Braunspath-Rhomboéder, die mitunter in Gruppén auch auf den 

Fluoriten sitzen. 

Interessant ist, dass auf demselben Gang im Jakre 1882 auch dér 

Helvit in Krystallen gefunden wurde, wáhrend auf anderen 4 Gangén blos 

Spuren eines derben Vorkommens constatirt werden konnten. 

3. Auf eincr Seitenverzweigung des Magyar-Ganges habén die auf 

quarzitischem Ganggestein sitzenden Fluorit-Krystalle einen veilchenblauen 
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Kern und sind blos an dér Peripherie wasserhell. Nach dem Fluor it kam 

Quarz, hierauf Pyrit —^und schliesslichBraunspath(R)zur Ausbildung. 

4. Francisci-Grang, ziemlich háufig blass-veilchenblaue kugelige Aggre- 

gate mit rauher Oberfláche, seltener Krystalle. Letztere deutlich mOoo, 

00O00. Eines dér drei von Herrn Fizély stammenden Exemplare begann 

sich mit einer Calcit-Hülle zu umgeben, wahrend ein zweiter Krystall als 

jüngste Bildung auf Quarz sitzt und einen Rhomdodekaéder mit ab- 

gestumpften Octaeder-Kanten erkennen lásst. Dieser Krystall ist nach dem 

Decrescenz-Gesetze aus lauter winzigen 00O00 aufgebaut. 

Kugelige Aggregate mit rauher Oberfláche komtnen auf diesem Gangé 

háufiger vor und an einem derselben ist dér Quarz entschieden altér, da 

zwei seiner Krystalle eine Fluorit-Kugel durchspiessen; erst hierauf folgte 

Braun- und Kalkspath. 

Die kugeligen Aggregate sind so ziemlich bekannt, h aben aber als 

Fundort blos die allgemeine Bezeichnung «Kapnik». 

5. Fournikár-Bach. Ausser den árarischen Gruben kömmt FI. noch 

SO-lich vonKapnik im Fournikár-Bache unterhalb dér Sztrimbulyer Strasse 

vor, wo inFolge eines Gang-Ausbisses ein Schurf-Stollen auf 12 w/ getrieben 

wurde. Die hier zahlreich vorkommenden Fluorite sind ebenfalls blass- 

veilchenblau und zeigen einen ooOoo, meist alléin, seltener mit untergeord- 

netem mOn combinirt. 

Auf den FI. folgte mitunter Dolomit, an anderen Stellen Quarz in 

Gestalt einer kryptokrystallinischen Calcedon-Hülle. Die Hexaeder-Fláchen 

dér Fl.-Krystalle verlieren den Glanz und sind inehr oder weniger ange- 

griffen. Wo die Calcedon-Hülle besser entwickelt ist, habén wir den Ueber- 

gang zu jenen Calcedon-Pseudomorphosen vor uns, die bereits seit uralten 

Zeiten vonTrestya bekannt sind, ohne dass mán daselbstje Fluoritkrystalle 

gefunden hátte. 

6. Trestya (Com. Szolnok-Doboka) drei Stunden SW. von Kapnik. 

Die grossen lichtblauen Calcedonhexaéder, die von Yielen ihrer mitunter 

ebenen Fláchen lialber als dem ooOoo nahestehende Rhomboeder be- 

trachtet wurden, kommen über die Ackerfelder zerstreut bei Trestya vor. 

Pr. Dr. Anton Koch fand dieselben im Jahre 1877 aber auch an Original- 

Fundstátte Gangé und Geoden in einem rhyolitischeu Andesit bildend; von 

Fluorit ist daselbst keine Spur wahrzunehmen gewesen, derselbe dürfte 

weiter im Innern des Gebirges vorhanden sein. Bei diesen Pseudomorphosen 

wurde die Fluoritmasse totál durch SÍO2 verdrángt und ist von den im 

ganzen bisher besprochenen Revier hier einst vorgekommenen ungewöhn- 

lich grossen Fl.-Krystallen blos die bláuliche Farbe erhalten geblieben. 
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Neu-Moldova. 

lm Comitate Ivrassó-Szörény kamen bei Nen-Moldova auf dem Gipfel 

desGelbesch-(Gelbisch-)Berges in denHohlráumen eines derLias-Formation 

angebörigen Homsteines aufgewachsene Fluorite ziemlich zahlreich vor. 

Gegemvártig befért dieser Fundort keine Stufen mehr. Meist erliielten wir 

von liier chrysoprasgrüne Octaéder, von welchen in dér Univ.-Sammlung, 

dér grösste eine Kantenlange von 35m/m besitzt. Ein weiteres Exemplar 

erregt unser Interessé dadurch, dass unter einer Hülle von veilchenblauen 

und gelben Hexaedern ein grüner krystalliniscker Kern zum Yorschein 

kömmt. lm Allgemeinen kann behauptet werden, dass die grünen Fluoril- 

Octaeder eine áltere Bildung sind, wáhrend die bláulichen und gelben 

Ivrystalle, welche auch eine Abweichung in dér Form zeigen und als Hexa- 

eder erscheinen, jiinger sind. 

Das Fl.-Yorkommen von Moldova ist in vieler Beziehung dem von 

Ponigibaitd (Frankreich) und Devon sitire (South Hue Mine) in England 

áhnlich. 

Budapest. 

In dér letztenFachsitzung überrasclite uns Pr. Dr. Vincenz Waktha mit 

dér Mittkeilung von einem Fluorit-Yorkommen am kleinen Schwabenberg 

bei Ofen. wo die Krystalle in den tieferen Schichten des Orbitoiden-Kalkes 

in wasserhellen oder háufiger gelblichen 00O00 mit Baryt und Calcit auf- 

gewacksen vorkommen. 

Dieses Vorkommen von Fluorit im Ivalkstein ist für Ungarn neu und 

gehört in Vergesellschaftung mit Calcit und Baryt zu den grössten Selten- 

heiten überkaupt. 

Bis jetzt ist mir blos jener wasserhelle Fluoritkrystall aus dem carra- 

rischen Marmor bekannt, wo derselbe in einer Geode aufgewacksen vor- 

kam in derselben Beinlieit, wie wir sie an den zahlreichen von hier starn- 

menden Quarzkrystallen bewundern. Dieses seltene Exemplar befindet sich 

ebenfalls in unserer Universitáts-Sammlung. Aehnliche Fluoritstufen aus 

Carrara fand ich bisher selbst in den grösseren Sammlungen Ober-Ita- 

liens nicht. 
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STATISTIK I)ER ERDBEBEN IN UNGARN IM JAHRE 1881 

Nach den von dér Erdbeben-Commissionderung. geologisclien Gesellschaft gesammelten 

Daten 

zusammengestellt von 

Dr. Franz Schafarzik. 

(Hiezu Taf. III.) 

lm vergangenen Jahre hatten wir blos wenige Erdbeben zu verzeiclmen. 

Die Bericbte, welche über dieselben bereits zalilreicher einzulaufen begannen, 

lieferten uns das Matériái zűr Statistik derselben. Auf dem bekannten 

Scliüttergebiete von Diakovár, in Slavonien, traten stárkere Erschüt- 

terungen auf, welche auck einigen Schaden verursacliten. Ein kleineres 

Erdbeben, ebenfalls auf einem bekannten Schüttergebiete, ereignete 

sicli in den kleinen Karpathen im mittleren Waagthale. Die übrigen Er- 

schütterungen, die zu unserer Kenntniss gelangten, waren allé durcliwegs 

schwach und isolirt, so dass über dieselben nicht viel gesagt werden kann. 

Bevor wir zűr Aufziiblung dér Erdbeben übergehen, sei es gestattet, 

allén jenen Herren für die liebenswürdige Freundlichkeit, mit welcher sie 

uns Mittlieilungen über ihre Erlebnisse zukommen liessen, unseren aufricb- 

tigsten Dank auszusprechen, und zugleicli dér ergebensten Bitté Ausdruck 

zu verleihen, uns ibre bisherige Gewogenlieit in ábnlicben Fallen aucb in 

Zukunft bin zu bewabren. 

Unter einem ersucben wir aucb allé jene Herren, die die Erdbeben- 

Brochüre bis jetzt nocb nicbt erhalten bátten, uns ibren diesbezüglichen 

Wunscb mittelst einer Correspondenz-Karte bekannt zu gébén (Erdb. Com. 

Budapest, Museumgasse 19), um ibnen dieselbe sofort (gratis) über 

senden zu können. 

Die Erdbeben des abgelaufenen Jahres waren folgende: 

Am 9. Mai z Nacbts um 2 Uhr wurde eine scbwacbe Erschütterung 

in den Comitaten Kronstadt und Háromszék verspürt, welche trotz ihrer 

geringen Intensitiit docli auf einem grösseren Gebiete wabrzunelimen war. 

Wenigstens weisen bierauf jene Daten bin, laut welcben das Erdbeben in 

nabezu derselben Zeit in Kronstadt, Kezdi- Vásárhely und Bereczk auftrat. 

"Wenn wir in Betracht zieben, dass aus Barótb undKöpecz negative Bericbte 

einliefen, so scheint dies durch die drei angefülirten Punkte bezeicbnete 

Scliüttergebiet ein langliclies und mit dem SW-NO-lichenTbaleder Feketeügy 

zusammenfallendes Gebiet gewesen zu sein. Lei dér gelang es aber blos aus 

Kronstadt braucbbare positive Angaben zu erhalten und zwar von den 
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Herren August Schwarz und Wilhelm Hausmann. Wie schwacli übrigens 

das Beben aucb daselbst gewesen sein rnuss, geht aucb aus dem Umstande 

hervor, dass die meisten, darunter aucb das Professoren-Collegium des 

kath. Gymnasiums, von demselben nicbts verspürten. 

Nacli dér Mittheilung des Herrn A. Schwarz fand d. E. am 9. Márz 

um 2h 10' Nacbts (Kronstádter Zeit) statt und bestand aus drei scbwacben 

Stössen mit Intervallen von 2—3", welcbe von einem nocli schwácbern 

Erzittern ausgefiillt wurden. Dér Eindruck auf den Beobachter war dér, 

als ob Jemand mit blossen Füssen im Zimmer berumginge; die Bilder 

scblugen leise an die Wand, gerietben aber nicht im Mindesten in eine scbieíe 

Stellung, ebenso bbeben aucb die Uliren nicbt steben. Dabei war keinerlei 

Geráusch zu vernehmen. Die Ricbtung wird nacb dér subjectiven Empfin- 

dung des Beobacbters als N-S-licbe bezeichnet. Es werden im Bericbte 

nocb die Aussagen mebrerer Personen angefülirt, welcbe die Beobacbtungen 

Herrn Schwarz’ bestátigen, nur ist liiebei zu bemerken, dass die meisten 

derselben, sowie Einsender selbst die Beobacbtungen in stocklioben Ge- 

báuden macbten. Herr Hausmann tlieilte uns Aehnlicbes mit, nur dass er die 

Ricbtung dér Bewegung für SW-NO bestimmte und bericbtete uns ferner, 

dass das Erdbeben östlicb von Kronstadt nicht verspürt wurde. 

Am 24. Marz Abends um 9 Uhr wurde Slavonien, namentlicb die 

Gegend von Diakovár von einem lieftigen Erdbeben lieimgesucbt, wie wir 

es in solcber Starke seit dem grossen Agramer Erdbeben (1880) nicbt zu 

verzeichnen Gelegenlieit hatten. Dieses Beben bestand ebenfalls aus einem 

Cyclus von Erscliütterungen , wie allé grösseren Erdbeben dér verflos- 

senen Jahre. 

Dasselbe begann mit einer lieftigen Detonation, anf welcbe unmittel- 

bar darauf die Erscliütterung folgte, welcbe laut den Mittbeilungen des Herrn 

bischöfl. Arztes Dr. Hegedüsevics aus drei Stössen bestand, welcbe in eine 

immer mehr abnebmende Wellenbewegung übergingen. Die einzelnen 

Stösse wurden durcli Zeitintervalle von 1—2" von einander getrennt, docli 

dauerte die ganze Ersclieinung nicbt lánger als 7—8”. Das Erdbeben, 

welcbes wábrend seiner ganzen Dauer von einem sturmartigen Sausen 

begleitet war, fand zu regneriscber Zeit, nacb einer Notiz des «Pester Lloyd» 

sogar wábrend giessenden Regens statt. Es ist eigenthümlich, dass viele Per¬ 

sonen, die sich im Freien oder in nicbt erleuchteten Zimmern befanden, 

knapp vor dem Erdbeben kurze «aufflackernde» Licbterscbeinungen walír- 

genommen babén. * Herr Hegedüsevics fand die Ricbtung dieser, sowie dér 

* Wir habén keinen Grund die Richtigkeit dieser Angaben aucli nur im 
Mindesten anzuzweifeln, umsoweniger, als Pr. Dr. G. Pilar, den die Regierung nacli 
Diakovár entsendete, das Auftreten dieser Erscheinung nacli den allgemeinen Aussa¬ 
gen dér vöm Erdb. Betrofíenen ebenfalls für gewiss hált, wenn wir aber bedenken, 
dass zu derselben Zeit dér Hímmel stark bewölkt war und dass es regnete, so sclieint 
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noch folgenden Erschiitteruugen variirend,und zwar von W-S bis SW-NO. 

In Bezug auf die Zeit des ersten Stosses gébén die Berichte ziemlich weit 

auseinander. In dér Separat-Ausgabe dér in Esseg erscheinenden «Drau» ist 

8h 57'angegeben, im Diakovárer «Glasnik» 81158', wáhrendDr.HEGEDÜsEvics 

8h 50' aufzeicbnete. Für erstere Angaben spricht die grössere Wahrschein- 

lichkeit. 

Die Bestürzung in Folge dieses Erdbebens war unbeschreiblich. Von 

den Wánden bel dér Mörtel ab, von vielen Háusern stürzten die Kamine 

herab, dabei die Dácher beschádigend, ebenso fielen einige Feuermauern 

heraus (wabrscheinlich nur obere Theile derselben) und die Hauptmauern 

erbielten Risse. Bedeutendere Bescbiidigungen erbielten das zweistöckige 

Seminár, die daran anstossende Kirche, in welcber die Wölbung de8 Sanc- 

tuariums lierabstürzte, und dérén Mauern derartige Risse erbielten, dass 

das Messelesen für einige Zeit eingestellt werden musste. Ausserdem wurde 

das Gebaude dér Klosterfrauen, das ehemalige Franziskaner-Kloster, sowie 

aucb die bischöflicbe Residenz beschádigt. Die ihrer Scbönbeit wegen be- 

rübmte, erst unlángst beendete und eingeweihte Domkircbe dagegen erhielt 

zűr wahren Freude aller Jener, die dieselbe je geseben hatten, keine 

Beschádigungen, ausgenommen, dass von zweien dér kleinen zu beiden 

Seiten dér Kuppel befindlicben Tbiirmcben die Steinrosen herabgeworfen 

wurden. 

In den ebenerdig gebauten Háusern, welche die weit überwiegende 

Mebrzahl dér Stadt bilden, karnen blos geringe Schaden vor, meist be- 

scbránkte sicb die Wirkung dér Stöese auf das Umwerfen mobiler Gegen- 

stánde; zerbrecblicbe Sacben gingen dabei natürlich in Trümmer. Laut dér 

ámtlicben Berichte beláuft sicb dér Gesammt-Schaden, den das Erdbeben 

in Diakovár angericbtet bat, auf 40,000 Gulden, von welcber Summe 

7 Zebntel auf die öffentlicben Gebaude und Anstalten und blos 3 Zehntel 

auf den Privat-Besitz entfallen. 

lm Verlaufe dér Nacht wiederbolten sicb noch öfter die Erschütte- 

rungen, sowie auch das unterirdisclie Rollen, welches die Einwohner in 

dér entsetzlicbsten Aufregung bielt und dieselben veranlasste, die Nacht 

unter freiem Hímmel zuzubringen. Von áhnlicli aufregender Wirkung war 

das Erdbeben auch auf dieThiere ; Hunde lieulten, Pferde wurden scbeu und 

wieherten u. a. — Ebenso wiederholte sicb das Erdbeben in den nácbsten 

Tagén am 55. und 56. Márz ; leider besitzen wir aber über diese Stösse keine 

Aufzeiclinungen. Am 57. Márz Früh trat ein ganz schwacher Stoss auf, 

uns die Annahme dessen nicht ausgeschlossen zu sein, dass dieses wiederholte Auf- 

leuchten von Blitzen herrühite. Unlángst — in den ersten Márz-Tagen 1885 hatten 

wir bei viel nördlicherer Lage hier in Budapest Gelegenheit Abends ein ziemlich 

láng andauerndes intensives Wetterleuchten zu beobachten. 



STATISTIK DÉR EP.ÜBEBEN IN UNGARN. 205 

welcher von blos schwachem Getöse begleitet wurde, in Folge dessen mán 

sich allgemein dér Meinung liingab, dass die Gefabr vorüber sei. Die Ein- 

wohner, die bisher die Nácbte scblaflos verbracliten, überliessen sich 

dér Eube. 

Dodi dauerte dieselbe niclit lángé. Um 10h 43' Abends (Glasnik) er- 

folgte bei heiterem Wetter ein allerdings etwas scliwácberer Stoss als dér 

erste, mit einer Zeitdauer von 3" (Budapesti Hirlap), jedoch nocb imrner- 

bin stark genug, um einen Kamin vöm Seminár herabzuwerfen, dér im 

Falle das Hausdach besckádigte. Nach einer Correspondenz des ((Budapesti 

Hirlap» soll bei dieser Gelegenheit auch die Domkirche einigen Scbaden 

genommen habén, und zwar sollen nocb einige Steinrosen herabgefallen 

sein,dieFensterbögenSprünge erhalten und sich imlnneren etwas Mörtel los- 

gelöst babén. Wenn wir auch annelimen, dass die erwábnten Scbaden bereits 

durcb das erste Erdbeben gleicbsam vorbereitet wurden, so kann uns trotz- 

dem die ziemliclie Stárke dieses zweiten Hauptstosses nicht entgeben. 

Die nun nachfolgenden Ereignisse betreffend, sind unbedingt die 

Aufzeicbnungen des Herrn Professors Dr. Georg Pilar, dér aus Agram 

am 28. Márz in Diakovár eintraf und einige Wochen spáter so freundlich 

Avar, uns Einiges von seinen reichen Beobachtungen brieflicb mitzutbeilen, 

als die genauesten zu betracbten. Wir erlauben uns dieses interessante 

Scbreiben in Nackstehendem wörtlicb Aviederzugeben. 

«Agram, den 6. Mai 1884. Am 25. Márz d. J. erbielten wir eine selír 

unvollkommene Depescbe über ein Tags vorher inDjakovo undümgebung 

stattgekabtes starkes Erdbeben. Den 26. kam mir dér Auftrag zu, dass icli 

mich in das Scliüttergebiet begeben sollte, Avas icb den nácbsten Tag aucli 

ausíübrte und den 27. um9UbrFrüb inDjakovo eintraf.» (Wabrscbeinlicb 

ein Scbreibfebler und sollte heissen am 28. um 9 Ubr Früh...) 

«Die Folgen des Erdbebens waren in Djakovo selbst minder ersicbt- 

lich als seinerzeit in Agram; nur alté massiv gebaute Háuser batten etwas 

gelitten und ZAvar Avarén die meisten Risse alté, von früberen Erdbeben 

verursaclite Scbaden, da Djakovo und Umgebung ein zwar kleines, aber 

ziemlich tbátiges Scliüttergebiet darstellen. So fand ich bedeutende Mauer- 

spalten unvollstándig verputzt in dér biscköliiclien Residenz und in dér 

Dománenkirche von Ternava, südAvestlich von Djakovo.# 

«Die altén Spalten in den Gewölben waren zumeist mit eichenen 

Holzkeilen verkeilt. Yiele dieser Keile waren beim letzten Erdbeben heraus- 

gefallen, olme dass die GeAvölbe einstiirzten, ein Wink für Arcliitecten, von 

was für einem Werthe eigentlich eine Holzverkeilung für spátere Erscküt- 

terungen sein kann.# 

«Die Ricbtung des Stosses in Djakovo wurde von verscbiedenen Per- 

sonen versebieden angegeben. Weniger Gebildete bezeichneten mir mit dér 

Hand die Richtung, von avo das Getöse und die Erscbütterungen herkamen. 
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Ich stellte die Boussole in jene Richtung und fand, dass. dér Stoss von 

Südwest gekommen sein dürfte. Intelligentere Leute waren walirscheinlich 

von dér Idee befangen, dass dér Stoss von dem westslavonischen Gebirge 

gekommen sein müsse, und glaubten somit, dass die Stosslinie von West 

gégén Őst verlaufen sei. Die einzig unzweifelhafte Angabe dér Stossrich- 

tung durch frei herabfallende Gegenstánde gibt den weniger Gebildeten 

Recht, so wie ich auck in den meisten Falién immer ibre Angaben als die 

verlásslicheren befunden hatte. An dér Kathedrale von Djakovo ist von 

einem Mauerthürmchen (Fiale) die steinerne Rosette aus einer Hőbe von 

etwa 20 Meter frei berabgefallen und hat in dér Erde eine Yertiefung zurück- 

gelassen, die ich noch sah, da vor meiner Ankunft das zerscblagene Gestein 

bereits weggeschafft worden ist. An dieser Stelle konnte ich die Stossrich- 

tung als von 15hora 7° kommend und nach 3horft 7°, alsó fást von Südwest 

nacli Nordost verlaufend feststellen. Die Dauer des Bebens konnte ich nach- 

tráglich auf 1" bestimmen.» 

«Das Djakovarer Erdbeben ist von einer von zahlreichen Personen 

gesehenen Lichterscheinung begleitet gewesen. Die verschiedenen Angaben 

habé ich durchgehends für glaubwürdig befunden. Dies, sowie die eigen- 

thümlichen Schallphanomene mögen viel dazu beigetragen habén, dass 

eine ungeheuere Pánik sich dér Einwohner bemáchtigte, welche mit dér 

Grösse dér Bodenbewegung in keinem Verháltnisse stand.» 

«Was die Zeitbestimmung dér verschiedenen Stösse anbelangt, so 

liegt ein schwierig zu bearbeitendes Matériái vor. lm Nachstehenden gebe 

ich Ihnen ein Verzeichniss dér von mir selbst beobachteten Beben wáhrend 

meiner Anwesenheit in Djakovo: 

1. am 28. Márz um 

2. » » » » 

3. » » » i) 

4. » 29. Márz » 

5. 9 i) » i) 

6. » » » » 

7. » * » i) 

5h 15' Nachmittag leichtes Beben mit Getöse, 17a" 

Dauer. 

7h 15' Abends leichtes Beben mit Getöse, 1—2”. Un- 

ruhe bei Hiinden beobachtet. 

9h 4-2' Abends, ein 4—5" anhaltendes ziemlicli starkes 

wellenförmiges Beben, von einem starken Getöse be¬ 

gleitet; Geheul dér Hunde allgemein. 

2h 11' Morgens. Getöse und leichtes Beben. 

2h 45' Morgens. Getöse und etwas stárkeres Beben. 

7h 45' Abends nur Getöse. 

9h 9' Abends hörbare Detonationen von einer leichteren 

Yibration begleitet. 
8. » » » » 

9. » 30. Márz » 

10. » 1. April » 
11.1) I) » B 

llh 59' Nachts, stárkere Bodenbewegung von Getöse 

begleitet, 3". 

9h 45' Abends ein einzelner Stoss. 

5h 59' Früh, ein 3" anhaltendes Beben. 

7h 35' Früh, ein 3" andauerndes etwas stárkeres Beben. 
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12. am 1. April um 4h 32' Nachmittags stárkeres Getöse von einer leicliten 

Bodenbewegung begleitet, etwas über 2”. 

13. » » » » 9h 56'. Lángeres 4" anlialtendes leichtes Beben. 

14. i) 2. April » 12h 2' Nacbts. Kurzer etwas stárkerer Stoss von nacli- 

folgendem leichtenBeben begleitet;2"anhaltend. Hunde 

fingén zu belien an. 

15. » » » » 9h 25" Fridi. Kurzes unterirdisches Rollen.» 

«Was die Intensitát des Djakovaer Bebens betrifft, so würde icli es 

zwischen die sechste und siebente Kategorie (von 10) stellen, wáhrend 

das Agramer Erdbeben von de Rossi in die neunte eingereiht wurde.w 

«Die Yerbreitung des Bebens vöm 24. Marz d. J. ist mir persönlicb 

wenig bekannt. So viel weiss ich, dass es auch südlich von dér Savé be- 

merkt worden ist, so in Bosniscb-Brood und inDubocac, wo es derart íühl- 

bar gewesen sein soll, dass Kinder und Weiber schreiend aus den Hausern 

Hőben. Nach einer unvollstandigen Nachricbt soll ein Erdstoss um die¬ 

selbe Zeit auch in Tuzla verspürt worden sein ...» 

So weit gehen die Mittheilungen des Herrn Pr. Dr. G. Pilak. 

Was die Yerbreitung des Bebens vöm 24. Marz betrifft, so sind wir 

durch die freundlichen Mittheilungen zahlreicher Beobachter in dér ange- 

nehmen Lage, dieselbe wenigstens in den südlichen Comitaten Ungarns 

annáhernd festzustellen. 

Bevor wir aber eine Skizze desselben entwerfeD, wollen wir die ein- 

zelnen Berichte naher in Augenschein nehmen. 

1. Alt-Gradiska aJSavé Lehrer M. Drakcjlics. 

Es wnrde bei uns niclit nur dér erste Stoss am 24. Marz 9h 6' Abends 

(Budapestéi'Zeit), sondern auch dér zweite am 27. Marz llh P Abends, beide 

ohne Geráusch verspürt. Nach dem ersten Beben trat ein stiller Regen ein. Die 

Richtung dér Bewegung war in beiden Falién gégén NO zu (?). Scliaden keiner. 

2. Pozsega Prof. Iván Tkalcics. 

Hier wurden ebenfalls beide Ötössé verspürt. Dér erste am 24. Marz 9h 5' 

Abends, dér zweite am 27. Marz 10h 45' Abends (nach dér Telegraphen-Uhr). Das 

erste Beben begann mit einem Stosse von untén, mit nachfolgender Wellen- 

bewegung, welchem ein unterirdisches Rollen voranging. Richtung W—0. Baro¬ 

méter fiel vöm 23. auí den 24. um 2™G, vöm 24. auf den 25. um weitere 5; 

das Firmament war bewölkt. Vöm 26. auf den 27. stieg die Barometer-Sáule um 

S%i und auf den 28. noch um l'ö^m bei etwas bewölktem Hímmel. Scliaden 

keiner. 

3. Brood ‘ Regimentsarzt Dr. C. Haul. 

Beobachter befand sich im ebenerdigen Barackenspital und verzeichnete die 

beiden Ötössé am 24. Marz um 9h 10' Abends und am 27. um 1011 40' (nach dér 

Eisenbahn-Uhr). Wáhrend das erste Beben aus 2—3 Wellen bestand und ca. 4" 

dauerte, war das letztere ein kurzer etwa 2" dauernder ötoss. Beide schienen 
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von SW zu kommen. Das erste Beben war von Gerassel, das zweite von einem 

dumpfen Rollen begleitet. Scliaden keiner. 

4. Samac a/Save Budapestéi- Zeitungén. 

Am 24. Márz Abends 9h eine Wellenbewegung mit starkem unterirdischen 

Bollen. 

5. Vinkovce Gymn. Prof. Ottó Kucserak. 

Hier war das Erdbeben etwas starker als in den bisher angefiilirten Orten. 

Beobachter zeicbnete folgende Erschütterungen auf: 

am 24. Márz Abends um 9h 4' (Tel. Ulír) oder 9'1 10' (Thurmuhr) Erschüt- 

terung 4". 

<i 26. i) » » 10h 55' (Thurmuhr) ca. 6". 

» 27. » ii ii 10“ 1' (Thurmuhr) 3" Dauer. 

Stösse waren keine zu beobacliten, in allén drei Falién waren es langsam 

schwingende vorwártsschreitende Bewégungen. Das erste und dritte Beben 

begleitete ein sturmartiges Getöse, welclies mit dér Bewegung begann und 

endete. Bichtung SW—NO. Yor dem ersten Beben regnete es zwei Tagé hindurch 

bestándig. In Folge des Bebens erklirrten die Fenster, knarrten die Thüren und 

geriethen freistehende leichtere Gegenstánde und Bilder in Bewegung ; die Kappe 

eines baufálligen Schornsteines fiel ab, sonst wurde kein weiterer Sokadén an- 

gerichtet. 

6. Neusatz a/Donau Gymn. Pr. Josef Pap. 

Bewegung ganz schwach, so dass dieselbe blos von einigen Personen wahr- 

genommen wurde, vöm Beobachter selbst im 2. Stockwerke. Die einige Secunden 

dauernde Erschütterung war von keinem Getöse begleitet und traf am 24. Márz 

um 9h 7' Abends (Búd. Zeit) ein. 

7. Karlovicz Gymn. Director Lasics. 

Das Erdbeben war am24. Márz Abends zwischen 9h und 10h ganz schwach 

ohne Geráusch wahrzunehmen und wurde blos von einigen Personen in den 

ersten Stockwerken beobachtet. 

8. Essegg Gymn. Pr. Dr. T. Z. Miller. 

Das erste Beben war am 24. Márz um 9h 3' (Telegraphen-Uhr) zu 

verspiiren. Dér Bewegung ging ein Sausen voran, hierauf erfolgte ein 3" 

andauerndes Erzittern in Begleitung unterirdischen Bollens. Bichtung ungewiss, 

O—W oder W—0. Hángelampen sckwankten in dieser Bichtung, leichtere Gegen¬ 

stánde wurden vöm Platze geriickt, wirklicher Scliaden keiner. Beobachter zeicb¬ 

nete in einer Parterre-Woknung ausserdem noch folgende Erschütterungen auf: 

am 27. Márz 10h 35' Abends 

>i 28. ii ca. lh Nachts 

» i> » 9h 51' Abends, Erschütterung mit Getöse, Dauer 2". 

9. Essegg Regimentsarzt Dr. Anton Kirchner. 

Die Beobachtungen stimmen im Wesen mit den vorigen íiberein. Die Zeit 

des ersten Stosses wird um 9h 4', die des zweiten am 28. Márz um 9h 50' ange- 

geben, eine kleine Differenz, die wohl auf den verschiedenen Gang dér Uhren 

zurückzufüliren ist. Das Geráusch wird mit entferntem Wagengerassel verglichen. 

Bichtung beim ersten Beben SW—NO, beim zweiten S—N. 
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10. Dárda Dr. Karl Jellachich. 

Das einige Secunden dauernde, von einem sich náhernden Wagengerassel 

vergleichbarem Geráusch eingeleitete und begleitete wellenförmige Beben erfolgte 

um 9h 5' Abends. Bichtung S—N. Eine Pendel-Uhr blieb stehen, Kanarien-Vögel 

Hatterten, Scliadeu keiner. 

11. Dárda Advocat Demeter Stankovics. 

Ausser dem ersten Beben wurde nocli eine zweite momentane Erschiitterung 

am 27. Márz llh Naclits mit férném Rollen vernommen, in Folge dessen Fenster 

und Thüren knarrten. 

12. Apatin K. u. Forstamts-Controlor Anton Pukács. 

Blos ein wellenförmiges Beben ohne Geráusch am 24. Márz Abends zwischen 

Sh 45'und 9h. Bichtung SW—NO; nach dér Beobachtung eines Beamten dér 

Donau-Dampfschifffalirts-GesellschaftSSW—NNO. An dér Schiffs-Station stiessen 

die verankerten Fahrzeuge aneinander. 

13. Zornbor Ober-Gymn. Director Georg Radics. 

Wáhrend strömenden Begens erfolgte ein aus zwei Stössen bestehendes 

und von einem Rollen begleitete , 4—6" dauerndes Beben am 24. Márz Abends 

8h 55' mit dér ausgesproclienen Riclitung S—N. Bei Thieren Unruhe beobaclitet. 

14. Villány Paul Szokoly. 

Kurze Doppelwelle mit Wagenrasseln-artigem Gerausch in einer Parterre- 

Wohnung am 24. Márz ca. 5' nacli 9h von allén Bewohnern des Hauses verspürt. 

B = 743™/»i, T = +3° R. Das Erdbeben wiederholte sich nicht melir. 

15. Trinitas Miroslav Czeh. 

Kurzer Stoss und Erzittern am 24. Márz ca. um 9h 5', in Folge dessen dér 

Dachstuhl knarrte. 

16. 17. Siklós Pfarrer L. Zeke und P. Pámmer. 

Erdbeben am 24. Márz 9h 4' (Telegr. Zeit) (Zeke), 9h 5' (Pámmer). Kurze 

wellenförmige Erschütternng, von einem scliwachen Rollen begleitet. Ricbtung 

nach dem ersten Beobachter W—0, nach LetzteremSW—NO. Lampen schwank- 

ten, Gláser klirrten, sonst kein Schaden. 

18. Német-Boly Forstamtsassistent Kael Katzer. 

Zwei wellenförmige Stösse mit dumpfem Geráusch in einem ebenerdigen 

Zimmer beobaclitet um 9h4' Abends (Tel. Zeit). Erzittern dér Fenster und Thüren. 

Riclitung nach dem Gefühl SW—NO, ein anderer Beobachter liatte dasselbe sub- 

jective Gefühl, doch scliwankte eine Hángelampe NW—SO. 

19. Baja Karl Székely. 

Nach den gepíiogeuen Erhebungen fand das Erdbeben am 24. Márz um 

9h 15' Abends statt (Thurmuhr, daher nicht genau !) Dasselbe wurde aber in dér 

niedrig gebauten Stadt nicht, sondern blos am Thurme durcli zwei Feuerwáchter 

beobaclitet, welclies allém Anscheine nach ein schwaches geráuscliloses Erzit¬ 

tern war. 
20. Fünfkirchen Prof. Vidor Kéry. 

Ein bekanntes Schüttergebiet, das Erdbeben war hier aucli etwas stárker 

als in dem Centrum nálier gelegenen Orten. Beobachter nahrn die Bewegung im 

zweiten Stockwerke am 24. Márz 9'1 5' recht lebhaft walir. Die Erschiitterung 

dauerte 5" und liatte die Riclitung von NO—SW (?) in Verbindung mit un tér- 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 
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irdischem Rollen. Das Erdbeben verursachte an dér Siidwand des Zimmers einen 

Sprung und das Herabfallen von Mörtel. lm Allgemeinen war dies Beben stárker 

als das vöm 20. December v. J. (s. vorjáhrigen Bericht). Ausserdem beobacbtete 

Prof. Kéry aucb einen zweiten Stoss am 27. Márz um 10h 48' Abends, welcher 

schwácher war, 4—5" dauerte und eine N—S (?) Richtung batte, mit stárkerem 

Rollen als beim ersten Stoss. 

21. Fünfkirchen Prof. Dr. Peter Gerecze. 

Das erste Beben erfolgte nach Aussage eines anderen Beobachters um 10h 

10' (vielleicht 9h 10'), war wellenförmig und von schwachem Rollen begleitet von 

S oder SW gégén N zu gerichtet. Fenster erzitterten, die Hausklingeln schlugen 

an und die Feder fiel aus dér Hand dieses Beobachters. Die zweite Bewegung am 

27. Márz Abends J0h 45' wurde vöm Berieliterstatter selbst empfunden, war 

sckwácker und oline Gerauscb. Blos im Zustande dér Ruhe Befindlicbe verspürten 

dieselbe, wáhrend z. B. die Tlieaterbesucber nickts davon vernahmen. 

22. Colonie bei Fünfkirchen Andreas Yizer. 

Am 24. Marz Abends 9h 9' ein 2" langes gerauscbloses Erzittern des Bodens. 

In dér Umgebung dieselbe Erscheinung. 

23. Vasas Franz Straka. 

24. Marz Abends 9h 12' (Fiinfkirchner Zeit) zwei schwache Stösse, die 1" 

dauerten, ohne Gerauscb. Richtung S—N. Beobaclitung in einem Parterre-Ge- 

báude, das auf den Köpfen dér Lias-Schickten steht. 

24. Ofalu JoHANN VOLLSTTIBEN. 

Berickterstatter selbst verspürte nichts vöm Erdbeben, welches nach Aus- 

sagen Anderer am 24. Marz Abends stattfand und eine W—O-Richtung batte. 

Eine Pendeluhr blieb auf 9h stehen. Eine Mausfalle klappte zu. 

25. 26. Szigetvár Julius Salamon und Rúd. Weichhard 

berichteten übereinstimmend, dass das Erdbeben am 24. Marz um 9h 10' erfolgte 

und ein schwaches gerauscbloses Erzittern war, welcbes nach Herrn Salamon 

eine SO—NW-Riclitung batte. 

27. 28. Kaposvár Gymn.-Director Josef Cselkó. 

Am 24. Márz Abends nach 9h ein geringes gerauscbloses Beben, welcbes 

nach Herrn Telegraphenamts Leiter Michael Dzsida um 8h 58' Abends erfolgte 

(Beobachtung auf seiner eigenen Telegraphen Uhr). 

29. Nagy-Mányok Bergdirector Anton Riegel. 

Nach seiner eigenen und den Beobacktungen einiger verlásslicher Personen 

war das Erdbeben am 24. Márz Abends um 9h 10' zu verspüren und bestand aus 

einem, nach Anderen aus zwei kurzen 1—2" dauernden Stössen, welche nach dér 

Mebrzabl dér Beobackter geráuscblos verliefen. Die Bewegung war so leise, dass 

blos die Spirálé dér Wanduhr etwas ertönte. Richtung angeblich S—N. (?) 

30. Csurgó Prof. Karl Yida 

beobacbtete mit nur nocli Wenigen das Erdbeben, welches am 24. Márz ungefáhr 

um V2IO11 Abends erfolgte und aus 3 schwacken Stössen bestand, welche die 

Fenster leise erklirren liessen. 

31-—44. Nicht minder wichtige negative Berichte liefen aus folgenden 

Orten ein: Tarnócz, Gf. Rudodf Széchényi ; Endröcz /. P. Sellye, Wirtbschafts- 

beamte Josef Zöld ; Petrinja, V. Director Josf.f Vodicska ; Belovár, Gymn.-Direc- 



STATISTIK DKR ERDBEBEN IN UNGARN. 211 

tor Ernst Kramberger ; Csakathurn, Prof. Andreas Csepreghy ; Marcsali, kön. 

Notar Josef Névy ; lapolcza, Director Gustav Redl ; Balaton-Füred, Post- und 

Telegiv Beáin te Ignaz Fülőp ; Bonyhád, Béla Frey Post- und Telegr.-Amts-Chef; 

Apáthi, Oberförster Kapeinger ; Mohács, Dr. Alexander Serly : M.-Tlieresiopel, 

Gymn.-Dir. Math. Haverda ; Uj- Verbász, Gyrnu.-Director Ludwig Kovalszky, 

und Mitrovicz, Gymn.-Dir. Franz Surcha. 

45—47. Negative Daten innerhalb des erschütterten Gebietes liefen von 

einigen Grenzorteu des erschütterten Gebietes ein und zwar aus Neusatz, Gyrnn.- 

Prof. Márkus Krecsárevics ; Kaposvár, Apotheker Koloman Babochay, und Csurgó, 

Prof. .Július Bárány. 

Wenn wir allé jene Orte, wo das Erdbeben vöm 24. Marz verspürt 

wurde, mit einer Linie umkreisen und jene mit negativen Daten ausscklies- 

sen, wie dies auf dér beiliegenden Skizze ersicktlick ist, und diese Linie im 

Geiste ungefákr kis Tuzla in Bosnien, wo das Erdbeben nock verspürt 

wurde, erganzen, so erkalten wir ein Scküttergebiet mit einem Elacken- 

raurne, welcker 400 geogr. Qu.-Meilen (= 21.600 □Km.) blos umWeniges 

übertrifft. 

Dér Schaden an Gebáuden besckránkte sick beinake aussckliesslick 

auf Diakovár, ebenso scbeint auck diese Stadt so ziemlick das Centrum dér 

Yerbreitung des unterirdiscken Getöses gewesen zu sein, blos gégén N. zu 

gégén das Schüttergebiet von Fünfkircken war dasselbe weiter kin, aber 

dock unverkaltnissmassig schwácker als in Slavonien zu vernekmen. 

Alles dies deutet darauf kin, dass dér Őrt des Ausganges des Erd- 

bebens in dér Nake Diakovárs, und in Betracht genommen, dass die 

Richtung des ersten Stosses daselbst sicker als SW-NO-licke constatirt 

wurde, SW von dér Stadt zu sucken sei, und dass als solcker mit grosser 

Wakrsckeinlickkeit jene Rupturlinie zu bétracJmn ist, welche das westslavo- 

nische Úrijává-Fozseganer Gebirge mit dér Fruska-gora verbindet. Es er- 

leidet keinen Zweifel, dass die Insel-Gebirge Croatiens und Slavoniens, das 

Sleme-Gebirge, das Moslavina-, das Orljava-Pozseganer-Gebirge und die 

Frusca-gora einst einen zusammenkangenden máchtigen Ausláufer dér 

Alpen mit W-O-licken Streichen gebiklet kaben. Dér Zusammenhang dieser 

Inseln ist oberflacklick kié und da durck die neogene Formation angedeutet 

und ist dies besonders bei den beiden letztgenannten Inseln dér Fali. Auf 

dér beistehenden Skizze maclite ick durck die dunkelste Sckraffirung das 

Grundgebirge, durck eine sckwáckere die mediterráné und sarmatiscke 

Stufen und durck die sckwácliste Sckraffirung die pontisckc Stufe er¬ 

sicktlick. 

Die eingezeickneten kleinen Pfeile deuten die Ricktungen des Erd- 

bebens am 24. Marz an, so wie sie von den Beobacktern mitgetkeilt wurden ; 

ein Blick auf das Kártcken überzeugt uns jedock sofort, dass mancke der- 

selben gerade umgekekrt gewesen sein dürften. Die Angaben über Rombo 

14* 
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wurden durcb doppelte Umringehmg ersichtlich gemacht, doch sind die¬ 

selben zu spiirlich, um die Construirung einer Grenzlinie zuzulassen. Das 

Uebrige ist aus dem Kartchen selbst leicht zu erseben. 

Was das Portschreiten des Erdbebens anbelangt, so erfabren wir 

auch bei dieser Gelegenbeit, dass Gebirge, besonders jene die zugleicb 

Scbüttergebirge sind, die Ausbreitung desselben begünstigten. So seben wir 

die Fruska-gora, das Siklóser und Fünfkirchner Gebirge, sowie auch das 

Orljava-Pozsegaer Gebirge aus dem Scbüttergebiet Halbinseln gleicb vor- 

ragen, zwiscben welcbe sicb grössere-kleinere Einbucbtungen einscbneiden. 

Diese letzteren entstanden aber ebenfalls nicht durcb Zufall, sondern sind, 

wie dies ein Blick auf die Karte lehrt, auf die Flussdepressionen dér Drau, 

Donau und Savé zurückzufükren, welcbe durcb miichtige diluviale und 

alluviale Ablagorungen aufgescbüttet sind; — wáhrend das feste Gestein 

dér Gebirge dér Ausbreitung dér Bewegung Vorschub leistet, stumpfen die 

lockeren Trümmergesteine dér Flusstáler dieselbe stark oder ganz ab. 

Scbliesslicb was die Zeitbeobacbtung betrifft, „o stelit uns ein ziemlich 

unbraucbbares Matéria! zűr Verfügung. Aus dem Centrum ist wenigstens 

uns keine genaue Zeitablesung bekannt und auch aus den übrigen Theilen 

des Gebietes sind die Angaben von einander so sebr abweicbend, dass wir 

schon vorbinein von dér Construction von Homoseisten, und in Folge 

dessen auch von anderen Calculationen abstehen mussten. Aus dér nörd- 

licben Hiilfte des Schüttergebietes babén wir zwar einige Telegraphen- 

Zeiten und es befindet sicb darunter ein Fali, welcher annelnnbar erscbeint. 

In Essegg beobachtete namlich Herr Pr. Dr. Miller das Beben um 9'1 3' 

Abends, in Siklós (6 geogr. M. von Essegg) Herr L. Zeke um 9h 4' und in 

Német-Bőig (7 geogr. M. von Essegg) Herr Katzer ebenfalls um 9’1 4'. Allé 

drei Beobachtungen nacli dér Tel.-Zeit. Aus denselben würde bervorgeben, 

dass die Erdwelle sicb mit einer oberfbichlichen Gescbwindigkeit von 6—7 

geogr. Meilen in einer Minute oder ca. 3U Kmtr. pr. Secunde vorwárts 

bewegt batte. Scbade, dass dieser Fali ganz vereinzelt und daher nicht 

über allén Zweifel erhaben ist. 

Am 29. Juni Morgens um 6h 30' verspürte mán ein massiges Erd- 

beben mit unterirdischem Rollen im Waagthale, welcbes blos die Gliiser, 

Fenster etc. erklirren macbte und sonst keinen Scliaden verursacbte. Die 

eingelaufenen Berichte sind in Kürze folgende : 

1. Waag-Neustadl (C. Neutra) R. k. Pfarrer Michael Ivessereö. 

Um Gh 45' Früh zwei starke Stösse mit schwerem Rollen. RichtungSW—NO, 

Dauer 1—2". 

2. Dtto. Realscb.-Dir. Dr. Max Mahler. 

6h 19' 30" Morgens drei Ötössé mit N\V—SO-licher Richtung, welcbe von 

einem scbwachen Rollen begleitet waren. Gliiser klirrten. 
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3. Csejte (C. Neutra) R. k. Pfarrer -Johann Ponner. 

6'1 30' Morgens von dmnpíem Rollen begleitetes Erdb., welches aus ca. 6" 

andauerndem Erzittern bestand. Richtnng SO—NW. Bleibende Spuron liess das- 

Relbe nicht zurück. Fensterklirren. Ausserdem hat Beobachter nocli ein zweites 

Belien um fi1' 49' Fridi verspart, welches blos 4" dauerte. 

4. Hrachovistye (C. Neutra) R. k. Pfarrer Jós. Hegyi v. Étiie. 

6h Fridi (Sonnenuhr) eine kurze 1—2'' dauernde Erschiitterung, welclie 

durch ein momentanes Wagengerassel-artiges Getöse begleitet war von 0—W. 

Wirkuug keine. 

5. Podola (C. Neutra) Kreis-Notár Jós. Szittyái. 

6h 29' Fridi (Diff. zwiscli. seiner und dér Tel.-Uhr höclistens 1') Stoss mit 

uaclifolgendeni Erzittern, welches 4—5" dauerte. Ein donnerartiges Geráusch vor 

dér Bewegung und wiihrend derselben. 

6. Krakova (C. Neutra) R. k. Caplan Jós. Horváth. 

Um 6h 40' Fridi (die Uhr mochte etwa 10' eilen) ein Stoss mit kurzem 

nachfolgenden Erzittern, welches von einem Wagenrasseln-artigen Getöse be 

gleitet war. 

7. Móravánka (C. Neutra) R. k. Pfarrer Joh. Dubniczky. 

6h 30' Früh (5' spáter als die Eisenb.-Uhr) ein von untén kommender hef- 

tiger Stoss, darauf Erzittern, Dauer 4". Gleichzeitig mit dem Stoss war ein ex- 

plosionsartiges Donnern zu vernehmen. Die Fenster erzitterten und das Kaffee- 

geschirr schlug aneinauder. Richtnng S—N. 

8. Trencsin (0. Trencsin) üherphysikus Dr. Kari, Brancsik. 

Ca. 6h 30' Früh ein loldiaftes Kracheti ím Dachstuhl. Die geriiuschlose Er- 

scliiitterung wurde in dér Stadt blos von einigen Personen verspürt, was als 

Zeichen betrachtet werden kann, dass wir hier am Rande des Schiittergebietes 

standén. 

9. Laut Zeitungs-Nachrichten verspürte mán das Erdb. in áhnlicher 

Weise nocli in Beczkó, Vjeszka, Rakalub und Waacj-Neudorf (bei Beczkó) allé im 

Trencsiner Comitate; ferner im Oom. Neutra noch in Alsó-Kocsósz (bei Waag- 

Neustadl) Verbó und Vitt mez. 

Negative Daten langten ein von Vág-Sellye, Neutra, Neuhausel, Privigye, 

Trencsin (2) und Waag-Neustadl (1). 

Die Stárke dieses Bebens entspricht ca. dem vierten Intensitáts-Grade 

(unter 10). Das erschütterte Gebiet hat die Form einer Ellypse, dérén lán¬ 

gere Axe niclit so sekr mit dem Waagthale, als vielmehr mit dem SO-lichen 

Rande des aus mesozoischen Formationen bestelienden Zuges dér kleinen 

Karpatlien zusammeníált; das eine Ende dér Axe im SW ist ungefáhr 

Vittencz, wáhrend das andere im NO bei Trencsin zu suchen ist und hat 

demnach dieselbe eine Lángé von 7—8 geogr. Meilen. Die kleinere Axe be- 

trágt niclit mebr als höchstens 3 Meilen, so dass wir es im besten Falle mit 

einem Schiittergebiet von blos 24 CliMeilen zu thun babén. 

Die Beobachtungen dér Zeit und Richtung sind derart versebieden, 
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dass sie nickt als Basis für weitere Betracktungen angenommen werden 

können. 

Am 15. Juli ki okacktete Gymn.-Proí. Yictor Mihailovics in Zengg in 

Croatien um 4h 45' Prüli einen P5' dauernden von Rollen keglcdteten Stoss. 

Das Rollen war dem eines üker eine Brüeke fakrenden Eisenkaknzuges zu 

vergleicken. Ricktung ONO-WSW. lm Hafen wollen mekrere Arbeiter auck 

am 14. Juli um 3h 35' Frük eine leise Ersckíitterung wakrgenommen 

kaben. 

Am 22. Juli war in Agram (?) ein Erdbeben, welckes sick auck auf die 

Mur-Insel erstreckte. Die Berickte, die uns von dem letztgenannten Gebiete 

zuliefen, sind folgende: 

1. Csakathurn Pr. A. Csepreghy und W. Valló. 

4h n. M., nack Herrn Valló um 4h 16' eine schwacke 4—5" dauernde 

Ersckíitterung, welche von férném Rollen begleitet war ; die Ersclieinung wurde 

im zweiten Stock dér Zrinyi-Feste allgemein beobacktet, wáhrend in dér tieíer 

gelegenen Stadt blos Wenige, im Freien aber Niemand dieselbe wahrnakm. 

2. Perlak (Csakathurn SO) Apotbeker Kául Sípos. 

4h 18' 5" n. M. (Eisenb.-Zeit) 2 Stösse und Erzittern mit 1" Intervall und 

begleitendem Rollen. 

3. Molnári (Kanizsa SW) Lehrer Alex. Márkus. 

4h 10' n. M. ein Stoss von W—0, Dauer 2", mit dumpfem vorangehenden 

Donner, welcker 2—3” wahrte. 

4. Hodossán (Csakatkurn 0) Lekrer Koloman Tóth. 

Das Ei’db. wurde bei uns am 22. Juli verspiirt, war wellenförmig und von 

Prasseln begleitet. 

5. Mura-Szerdahely (Csakathurn N) Lekrer Ignaz Kacun. 

4h u. M. Zittern okne Rollen, welckes 4” dauerte und von Nü—SW-licker 

Ricktung war (?); dasselbe war blos in den Zimmern zu vcrspüren. 

6. Alsó-Lendva (Csákathurn N) Andor Iványi. 

N. M. war das Erdb. in dér Burg als sckwaches Erzittern zu verspüren. 

Das Erdbeben vöm 22. Juli berükrte daker blos die Mur-Insel. Die 

Endpunkte des Scküttergebietes waren Molnári und Alsó-Lendva. 

Am 3. September ca. um 7h Morgens meldete mán dem Betriebs- 

Ckef dér Nordost-Bakn, Herrn Karl Siegmeth, dass am Fusse des Vihorlat- 
Gebirges (Comitat Ungk) im Bade Jásza und dér Gemeinde Lomba ein 

sckwackes Beben verspürt wurde, welckes die Fenster erzittern mackte. 

Am 27. September beobachtete Herr Ed. Rittinger und Mekrere in 

II erschetz Morgens 41' 40' eine unbedeutende einmalige Ersckíitterung in 

NO-SW-licher Ricktung, mit sckwachem Rollen. 

Am 11. October wurde im Comitate Somogy in dér Gemeinde Mar- 

czali ein geringes Erdbeben verspürt. Fünf Berickte liefen darüber ein, von 

welcken dér ausfükrlickste dér des Herrn kön. Nőtárs Névy ist. Die Er- 
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schütterung erfolgte nach übereinstimmender Meldung um 10h Abends, 

genauer nach Herrn Névy um 9h 54', auf welche noch vier scbwache Beben 

nacbfolgten und zwar um 9'1 57', — 10 5', — 101‘ 14', — und 10h 56'. 

Riclitung jedesmal SSO—NNW. 

Am 1. December wurde in St.-Heléna (Com. Krassó-Szöreny) v. M. 

um 11h eine scbwache Erschütterung beobaebtet, was Herr Pr. Jón. Bencsik 

erfuhr und uns mittheilte. 

Am 5. December um ca. 5h Früh zwei Stösse in Erlau, die nach den 

Beobachtungen des Herrn Pr. Jós. Lednicziíy genauer um 4h und um 5h 7' 

eintraten. Dér erste war ein schwaches Zittern, wáhrend dér zweite zwar 

blos 3" dauernd, aber etwas heftiger wellenförmig war. Sausen und Knallen 

begleitete die Erscheinung. Gliiser schlugen an. Das Rollen war immerhin 

so stark, dass einzelne Schlafende erwachten. (Es war dies wahrscheinlich 

beim zweiten Stoss, welcher aucb in den Zeitungén mitgetheilt wurde. 

Am 13. December beobachtete Herr Pr. Victor Mihailovics in Zenijei 

um 5h 32' Abends (Zengger Zeit) eine wellenförmige, gerauschlőse Erschüt¬ 

terung von NO SW. Dauer \". 

Am 25. December Früh 4h 35' soll nach dér Mittheilung des Herrn 

Pr. M. Tóth in Kalocsa, nach Aussagen zweier Personen eine dreimalige 

wellenförmige Erschütterung mit SW-NO-licher Richtung verspürt wor- 

den sein. 
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I. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS. 

Egy év leforgása választ el utolsó beszámoló jelentésemtől és szemlét 

tartva intézetünk ez év alatt miként való fejlődése és működése felett, 

mindjárt első helyen kívánok szólani amaz örvendetes, az intézet további 

működésére csakis áldásos befolyással lehető eseményről, miként a lefolyt 

évben, habár ennek vége felé, végre felállíthattuk saját chemiai labora¬ 

tóriumunkat; s minthogy ez, a rendszeres országos földtani kutatásokból 

folyó teendők végzése mellett, alkalmat nyújt magán feleknek is, így neve¬ 

zetesen a bánya- és kohómivelőknek s az intézet működési terében gyökerező 

egyéb iparágaknak vagy foglalkozásoknak, hogy nyersanyagaikat vagy 

gyártmányaikat itt vegyészetileg megvizsgáltathassák, még pedig mérsékelt 

dijtételek mellett, azt vélem, hogy a laboratórium felállítása e körök érde¬ 

kében is örvendetesnek tekinthető. 

Nem mondhatom ugyan még ma sem, hogy laboratóriumunk már 

minden tekintetben berendezett, mert ezt sem a rendelkezésünkre állott 

összegek, sem pedig az idő rövidsége nem engedték, de elvitázhatlan az e 

téren mutatkozó haladás s fokozatos fejlesztéssel elérhető lesz itt is mind 

az, a mi még szükséges. Itt látom helyét megemlékezni amaz ügybuzgóság- 

ról, melyet intézeti vegyészünk, Kalecsinszky Sándor, hosszabb külföldi 

útjáról való visszatérte óta, laboratóriumunk berendezése körül kifejtett. 

A laboratórium díjjegyzéke és szabályai közölve találhatók a Buda¬ 

pesti Közlöny 1884. évfolyamának 241. számában, a Közgazdasági Értesitó 

szintén múlt évi 43. számának 1698 lapján, valamint a Földtani Közlöny 

XIY. köt. 524 lapján s így bárkire nézve könnyen hozzáférhetők. 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 15 
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Az intézet tisztviselői karában lényegesebb változás nem történt s 

csak röviden érinthetem, mikent az év vége felé dr. Hofmann Károly szak¬ 

társunk hosszabb időre nyervén valóban kiérdemelt szabadságot, ezt kül¬ 

földön töltötte el tanulmányozással. 

Az országos földtani felvételekhez fordulván, itt az intézeti szak 

személyzetet a már a megelőző években működött 2 felvételi szakasz¬ 

ban láthattuk folytatni az 1883. év őszével félbeszakadt munkát, 

hazánk keleti hegységeiben, s az ez alkalommal feldolgozott ország¬ 

részek természetes kibővítését képezik a múltban földtanilag térképezett 

területeknek. 

Az északi felvételi osztály vezetése ez alkalommal is dr. Hofmann 

Károly m. kir. főgeologra ruháztatott, kinek osztálybeli munkatársai vol¬ 

tak : Matyasovszky Jakab és Lóczy Lajos m. k. osztálygeologok, dr. Pethő 

Gyula m. k. segédgeolog, nemkülönben dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi 

tanár, kinek feladatul jutott a megelőző év nyarán elkészített s már is 

közölt kolozsvári részletes lappal nyugat felé szomszédos, északibb részeiben 

1882-ben felvett bántfy-hunyadi térkép ( „ - 1 :75,000 ) felvé- 
\ XXVili. rov. / 

telének befejezése. 

Ez osztály működésébén résztvett továbbá Lóczy Lajos osztálygeolog 

mellett, mint önkénytes, Thirring Gusztáv úr, negyedéves bölcsészethall- 

gató, minthogy ez irányban ismereteinek bővítése czéljából az intézethez 

fordult s elismerésre méltó törekvése meleg pártolást érdemelt. 

A déli felvételi osztály vezetése telegdi Roth Lajos főgeologot illetvén 

meg, ezen kívül részt vettek itt még a munkában Háláváts Gyula, s az 

alantabb említendő feladatának teljesítése után dr. Schafarzik Ferencz 

m. k. segédgeologok, valamint egy időn át személyem is. 

Az északi osztálynál dr. Hofmann Károly feladatául az N6 és N7 osz¬ 

tálylapok ábrálta területnek földtani térképezése tűzetvén ki, általa felvételre 

kerültek az erdélyi lapok közül az 
5 oszt. 

II. ny. rov. 
nyugati felével, az 

5 oszt. 

III. ny. rov. 
pedig keleti felével; innen észak felé haladván, felvétettek általa 

továbbá az 1:28,800 '"f részletes lapok közül még az 
50 oszt. 49 oszt. 

LI. rov.’ LI. rov. 

48 
s a zr--. 

LI. rov. 

Működése ennélfogva Szolnok-Doboka és Szatmármegyék területére 

esik, hol Oláhkékes, Gyertyános, Kápolnok, Monostor, Szelnicza, Drága 

Vilma, Kis-Borszó, nemkülönben Galgó, Oláh-Fodorliáza, Kobola pataka 

és Ködménes helységek fekvése által látjuk a mondott területet határolva. 

Munkaterülete nyugat és észak felé kapcsolatos a szintén általa még koráb- 
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bán felvette!, s keleti irányban az 
5 oszt. 

laphoz tartozó Facza 
II. ny. rov. 

Ivolil)i nevű hegyig jutott. 

Matyasovszky Jakab osztálygeolog mindenek előtt hevégezte az 
53 

vTVf-rr részletes lapnak még hátramaradt, t. i. délkelet felé a Nagy- 
XLvII. rov. 

Bárod mellett torkoló Yalea Frupsunye, észak felé pedig Szilágymegye által 

határolt részének felvételét, minek következtében az M8 osztálylap telje- 

52 oszt. 
sen elkészült, azután áttért az Lo osztálylapra, hol az - — és 

8 J 1 XLYI. rov. 

53 oszt 
XL\'I rov erec^e^ felvételi lapokon a szomszédos Szilágymegye határa 

mentében északi irányban az előbbeni lap északi határáig, nyugat felé pedig 

a Felső-Dernát Bogdánszóvárhegy és Puszta Újlakkal összekötő vonalig 

nyomult előre. Bélre Bóvig a Sebes-Kőrös képezi a határt, valamint az 

utóbbi helységtől Nagy-Bárodra vezető országút. 

Matyasovszky felvételei kizárólag Biharmegyére esnek, az úgynevezett 

Bézhegységre, melynek északnyugati szélén mutatkoznak, a pannoniai eme¬ 

let rétegeiben, az újabb időben lefejtés tárgyát képező asphalt előjövetelek. 

Az osztály harmadik tagja Lóczy Lajos, kinek a Hegyes vidéke képezte 

a lefolyt évben is működési területét. Ezt megelőzőleg a Krassó-Szörény- és 

Hunyadmegye területén emelkedő Pojana-Buszka hegységben foganatosított 

vizsgálatokat, bevégzendő amaz átnézetes felvételeket, melyekkel a nagy- 

méltóságu földmívelés, ipar és kereskedelmi m. k. minisztérium részéről a 

nemzetközi geológiai congressus megállapodása következtében összeállítandó 

európai térkép kérdése alkalmából még 1882-ben lett megbízva, melyeknek 

teljes legombolyításában azonban akkorában a kedvezőtlen időjárás, a követ¬ 

kező évben pedig betegség által lett megakadályozva. E munka jelenleg befeje¬ 

zett, a mi annál örvendetesebb, minthogy a magyar orvosok és termeszetvizs- 

gálók buziás-temesvári nagygyűlésének megtartásakor a földtani osztálynak 

kirándulása van tervezve a mondott vidékre, s mely alkalommal az időköz¬ 

ben elkészült térkép a kirándulásban résztvevőknek jó szolgálatot fog tenni. 

Úgy a mondott átnézetes lap, mint az ennek térképezésénél beszerzett 

megfigyelési eredmények az intézeti évkönyben fognak közöltetni. 

A fent említett teendők bevégeztével a marosmenti részletes felvételek 

folytatásához fogott s ott csaknem kizárólag az Lu osztálylaphoz tartozó 

hegyes területen teljesíté feladatát, a mennyiben a szomszédos Ku osztályból 

csak kisebb, a Maros balpartján Újfalu és Kisfalud közt elterülő szegély 

került bejárás alá. 

,, , „ . 61 oszt. , 62 oszt. 
Az első helyt nevezett osztalylapon a .. _ ... -es ..T .-resz- 

J • 1 XLIY. rov. XLIY. rov. 

letes lapokon folyt a felvétel, még pedig nyugat felé kapcsolatban a megelőző 

15* 
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évivel egy vonal hosszában, mely Agris-Almást Radnával hozza össze¬ 

köttetésbe. 

Észak felé Aranyág nevezhető mint határpont, délre a Maros mente, 

keletre pedig a Hegyest Odvossal összekötő vonal tekinthető határnak. 

Térképezésre került a Maros balpartjának egy csekélyebb része itt is, a 

mennyiben Lóczy, közösen dr. Pethő Gyulával, Lippa közvetlen környé¬ 

két szintén bejárta. Lóczy a marosvölgyi felvételek megkezdése előtt 

Thirring Gusztáv bölcsészethallgató tanárjelölt társaságában, ki mint 

önkénytes geolog kitartó buzgalommal vett részt a nevezett osztálygeolog 

kirándulásaiban, a Pojana Ruszkában megejtett 2 heti vizsgálatai közben 

a zsidóvári trachytokkal és nadrági dacittal gazdagitá az iskolai czéloknak 

szánt kőzetkészletünket, mi mellett a pannoniai emelet híres radmanyesti 

lelőhelyén való kövületgyűjtést sem hagyá figyelmen kívül s úgy ez utóbbi 

helyről, valamint a szintoly ismert felső-lapugyi mediterrán kövületekből 

igen szép suitet hozott intézetünk számára, mely kövületek kidolgozásával 

és meghatározásával jelenleg Halaváts Gyula szaktársunk van elfoglalva. 

A marosvölgyi földtani felvételekben a mondottakon kívül részt vett 

dr. Pethő Gyula is, kinek feladatai közé tartozott Lóczvt működésében 

támogatni, a mennyiben Lóczy vezetése alatt előbb általánosságban megis¬ 

merkedvén a munkaterület földtani viszonyaival, hivatva volt részletesen 

térképezni ama felső-krétabeli lerakodásokat, melyek Lippa és Konop közt 

kifejlődvék, egyúttal megbízást nyervén e rétegek gazdag faunájának begyűj¬ 

tésére és feldolgozására. Dr. Pethő Gyula az alantabb még szóba hozandó 

s általunk már mintegy 13 óv előtt intézetünk számára megszerezni megkí¬ 

sértett baltavári fossil emlős maradványok ügyében nyert megbízatásból 

fényes eredménynyel visszatérvén, mindenek előtt bejárta Lóczvval Lippa 

közvetlen környékét s ennek vezetése alatt megismerkedett Milova, Odvos és 

Konop földtani viszonyaival, azután pedig önállóan haladék nélkül hozzá 

fogott fent jelzett feladata1 többi részeinek foganatosításához, térképezvén a 

21 zóna 

XXVI. rov. 
DNy (1 : 25,000) eredeti felvételi lapon Konop helységének köz¬ 

vetlen környékét, gazdag faunát gyüjtvén az ottani felsőkrétakorheli lerako¬ 

dásból. Valamivel előbb azonban Dévára utazott, hogy a Várhegyen s az ettől 

nyugat-délnyugatra eső Szárhegyen trachyt példányokat gyűjtsön szintén a 

közoktatásnak szánt gyűjteményeink számára. 

A mondottak folytán úgy Lóczy mint Pethő, mely elöbbeni különben 

szintén a megfelelő 1: 25,000 méretű lapokat használhatta a felvételre, rész¬ 

letes felvételeikkel Aradmegye területén mozogtak. 

Az északi osztályban működött végre még dr. Koch Antal is, kinek 

feladatát röviden már kezdetleg említém. Ez utóbbi t. i. földtanilag felvette a 

(1 : 75,000) azaz Bánffy-Hunyad környékének azon részét, 
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mely az 1882-ben ott foganatosított felvételek alkalmával érintetlen maradt. 

-— A lefolyt nyáron térképezésre kerültek általa az 1 :28,800 m] eredeti 

9 oszt. 10 oszt. 
felvételi lapok közűi a következők : —. keleti tele, 

keleti ötödrésze, 

ny. rov. 
észak- 

VI. ny. rov. 

északi háromnegyedrésze, valamint a 
Y. ny. rov. ’ IY. ny. rov. 

szintén északi háromnegyedrésze, ezáltal az utóbb nevezett három laprészen 

felvett terület déli határvonala egyszersmind összeesik az J : 75,000 méretű 

bánffy-hunyadi speciális lapnak déli határával. 

Koch múlt évi felvétele Kolozsmegyére esik, hol területe helyezkedését 

Nagy-Sebes, Sebesvár, Meregyó, Nagy-Kalota, Magyar-Valkó, Gyerő-Monos- 

tor, Dongó és Nagy-Kapus helységek fekvése által látjuk közelebbről rög¬ 

zítve. Dr. Koch imént mondott működése a bánffy-hunyadi speciális lap 

felvételének befejezését s így ennek kiadhatását eredményezte. 

Geologjainknak az ország délkeleti részében folyó felvételeire tekint¬ 

vén, ott az [osztályvezető telegdi Roth Lajos, kelet felé kapcsolatban a 

megelőző évek felvételével, a ~^T7°na DNy valamint a vY.^7^°na— ÉNy 
6 XXVI. rov. J XXYI. rov. 

lapokon folytatta feladatának foganatosítását. Itt nyugati irányban általában 

a Ponyászkavölgy alsóbb fele adja a felvett vidék határát, minthogy ez csakis 

csekélyebb mérvben lett nyugat felé tűllépve, tovább délre pedig maga a 

Minis képez Roth működésére nézve határt. Délre a Bozovicstól északra 

emelkedő Babincz mik képezte a kiindulási pontot, észak felé pedig a Tilva 

eapi tekinthető végpontnak. Roth működése kizárólag Krassó-Szörényme- 

gyében folyt le, nehezebben hozzáférhető területeken, melyek részeit képe¬ 

zik az általában Bánsági hegység név alatt ismeretes csoportnak. 

Az ez osztályban dolgozó Halaváts Gyula m. k. segédgeolog az L13 & 

Lu (1 : 144,000) speciális lapokhoz tartozó vidéket vizsgálta meg, melyet úgy 

dél mint nyűgöt felé a megelőző évi felvételi terület határol. 

Térképezési munkálatait a EK (1 : 25,000) lapon lil'adiánál 
XXV rov. 

kezdvén meg, keskeny a mesozoi és szármát! lerakodások közt húzódó sza- 

25 2on9) 
lag mentében, innen északi irányban átlépett a -yyy rQV DK ábrálta vi¬ 

dékre, hol Csiklován és Oraviczán át mindinkább szélesbedő övben nyomozta 

az itt is a mesozói lerakodások nyugati szegélyét képező kristályos palákat 

a velők fellépő gránátszikla és trachyt-előjövetelekkel a Lisava patakig. Ez 

utóbbit új kiindulási pontúi választván a Majdán és Greovác közti részében, 

felhatolt egyrészt északkeleti irányban a Karas folyó keleti partján fekvő 

Gorujáig, másrészt pedig átlépvén a Karast, északi irányban nyomozta a 

jelentésében tüzetesebben megismertetett lerakodásokat a 
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valamint a 
24 Zóna 

DK lapok nyugati felében Nagy-Tikván, Kernecsa 
XXY rov. 

Dokiin, Binis és Füzesen 

folyó által az imént nevezett lap délnyugati szegletében alkotott térdig, hol 

Zsidovin jelöli a legészakibb pontot, melyhez eljutott. Működési területe 

Krassó-Szörény megyéhez tartozik. 

Dr. Schafarzik Ferencz, a ki szintén a déli osztályhoz tartozott, csak 

szeptember elejétől kezdve vehetett részt az országos földtani felvételekben, 

a mennyiben előbb a már fentebb érintett iskolai gyűjteményekhez szüksé¬ 

ges anyag beszerzésével vala elfoglalva. 

26 Zóna ' T , 26 Zóna 
vvvrff-ENy es vvirff- XXvII rov. XXVII rov. 

DNy (1 :25,000) Felvétetett általa a 

lapokon a Mehádiánál a Cserna és Belareka közé beékelő vonulat, az elsőb¬ 

bem irányában a Herkulesfürdőig, a Belareka irányában pedig a bolvas- 

niczai völgyig. Működése szintén kizárólag Krassó-Szörény megye terüle¬ 

tére esik. 

Gesell Sándor, az intézet bánya-főgeologja, a múlt nyáron szintén a 

selmeczi bányakerületben folytatá tanulmányait és térképezéseit, még pedig 

Selmeczbányától délre, a Szélakna és Stefultó körüli területen, valamint az 

innen délre fekvő vidéken, a selmeczi bányakerületet ábráló s a felvételek 

alapjául szolgált külön térkép déli széléig. 

Az átvizsgált területre esnek a szélaknai, reichenaui és pocsuvádlói 

tavak, a stefultói, kovácsi és pocsuvádlói fővölgyek, a modertárnai és prencs- 

falvi völgyek felső része, a Nagy- és Kis-Szitna, a Tatarszka, Almáska, Skrie- 

nikopec, Hartlabóu, Pinkou vrh, Gumanina, Spitzberg, Haviarszki vrh, 

Sklenova és Hollich nevű nevezetesebb hegyek. 

Ez illeti a felület felvételét, a bányákban a Ferencz császár áltárna 

szélaknai része körül levő bányák kerültek megvizsgálásra. 

Bányageologunknak Selmeczbányán való működése ez által befejezést 

nyert, minthogy a terület egyéb részei dr. Szabó József egyet, tanár és Cseh 

Lajos kerületi bányageolog által térképeztettek. 

A nevezett három úr által együttesen elkészített, Selmeczbánya és 

környékére vonatkozó részletes földtani térkép a selmeczi bányaigazgatóság 

részéről a folyó évi budapesti országos kiállításon közszemlére bocsáttatván, 

ott megtekinthető lesz, de azonkívül kiállításra kerülend bányageologunk 

külön működési területe úgy az átnézetes, mint egy részletes lappal intéze¬ 

tünk kiállítási tárgyai keretében, bemutatván ott e speciális felvételeket. 

A mi végre személyemet illeti, azt az időt, melyet administrationális 

teendőim mellett szakíthattam, mindenek előtt arra használtam fel, hogy 

felkeresvén a bányafőgeologot működési helyén, személyes tájékozást szerez¬ 

tem magamnak a helyszínén felvételei miként való állásáról, egyúttal érint- 
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kezesbe helyezvén magamat az illetékes vidékbeli szakkörökkel a bánya- 

geologi további teendők érdekében. 

Nem hagyhattam el hazánk ez első bányahelyét, hogy hosszú évek 

lefolyása után ismét meg ne szemléljem bányászakadémiánkat, melyhez kü¬ 

lönben is ifjúságom kedves emlékezetei kötnek, s Farbaky István igazgató 

és tisztelt barátom szíves kalauzolása mellett csakhamar meg kelle győződnöm 

arról, miként ez intézetnek fejlődése úgy elhelyezésében mint gyűjteményei¬ 

ben, vegytani intézetében stb. a múlthoz képest oly elvitázhatlan haladást 

tüntet fel, hogy őszinte örömmel üdvözlöm e helyt is mindazon férfiakat, 

kik ezt elősegítették és keresztül vitték. 

A bányafögeolog munkaterületéről való visszatértem után egyenesen 

felkerestem a bánsági felvételi osztályt, hol részt vettem az országos földtani 

felvételekben, földtanilag térképezvén a és '>SZt‘ eredeti fel- 
XLV rov. XLV rov. 

veteli lapokon a Bozovics mellett torkoló Yalea Ligidia és ennek nyugati, 

Polomi nevű mellékága valamint a Minisnek a Ponyászka völgy torkolatától 

Bozovicsig terjedő része közt emelkedő hegyeket, bejárván egyúttal az észak¬ 

nyugat felé, a kristályos hegységen felemelkedő, a Ivirsia Radoskával kez¬ 

dődő s innen a Konuna ku Fraszin-en, Gyalu Goszne-n, Okolcsesztán és 

Ivotolusicsile-n át a hatalmas Coronini forráshoz húzódó s ezt körülövező 

mészsziklavonulatot, ezen, nyugati irányban, a Pojana Gabreszkáig jutván. 

A földtani intézet tagjai által az elmúlt év nyarán részletesen felvett 

terület nagysága 36 □ rnf. = 207 1*7 □ /Kjm, a mihez járul még a bánya- 

íőgeolog által szintén felvett 0-6 □ mi. = 34'53 □ 7T/m. 

Az intézet tagjai az imént említett teendőiken kívül még számos más 

esetben foganatosítottak szakmájukba vágó vizsgálatokat, felvilágosítást szol¬ 

gáltatván ezáltal a hozzájuk fordulóknak, nem egyszer egyenesen az ipar 

fejlesztése érdekében. 
/ 

így Telegdi Roth Lajos főgeolog, Serényi László gr. felkérésére 

április havában Putnokra (Gömörmegye) utazott, megvizsgálandó az ottani 

környéket, esetleg barnaszénre megejtendő kutatások szempontjából. 

Matyasovszky Jakab osztálygeolog Sztárai Antal gr. meghívása foly¬ 

tán használhatóságukra vizsgálta meg a Vár-Palota mellett (Veszprémin.) 

előforduló liaszi meszeket, nemkülönben egy későbbi időpontban a hazai 

üveggyárak egyike kérésére felkereste a hazai üveggyártásra úgy látszik nem 

közönyös szép, laza quarczhomokkő előjövetelt Esztergom mellett, melyre 

különben dr. Schafarzik kartársunk még a megelőző évben ott végzett fel¬ 

vételei alkalmával figyelmeztetett. 

Ugyancsak múlt évi márczius havában vizsgálat tárgyává tette az első 

háromszéki petróleum-társulat (Ganser és társai) felszólítására a Háromszék- 

megyében fekvő sósmezői petroleum-előjövetelt. 

Matyasovszky szerint Sósmezön is három különböző színtájban mu- 
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tatkozik a petróleum, melyek legmélyebbikót a gácsországi úgynevezett 

ropianka-rétegekkel hozza párhuzamba, s úgy ezt, valamint a legfelsőbb 

színtájat, mely szerinte már a mediterránba esik, s melyet a 4—5 kilom. 

távolságra eső moldovai Cliersa községben már évek óta tényleg szép siker¬ 

rel müveinek, mondja Sósmezőn is a kutatásra nézve a legfontosabbnak. 

A petroleum-kibugyogások a nevezett osztálygeolog szerint Sósmezőn a mon¬ 

dott két színtájban oly szaporán és gazdagon mutatkoznak, hogy erélyes 

kutatások foganatosítása itt indokoltnak látszott. A kijelölt pontokon lemé- 

lyesztett f úrlyukak, nevezetesen az alsó krétabeli rétegek területén, Matya- 

sovszky megjegyzései szerint csakugyan eredményhez vezetőknek ígérkeznek. 

Matyasovszky e kirándulásáról különben a magyarhoni földtani tár 

sulat 1884 áprilisi szakülésén is adott rövid közleményt. (Földtani Közlöny 

XIV. köt. 290 lap.) 

Dr. Schafarzik FERENCz-czel közösen még a kora tavaszszal szemlélet 

alá vettük Wallenfeld Károly úr megkeresésére ennek a főváros közelében 

lévő szt-mihályi kavicsbányáját, melynek bizonyos anyagát a főváros többek 

közt sétányainak kavicsolására használja. 

A nagyméltóságu földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisz¬ 

térium meghagyása folytán leutazott továbbá dr. Schafarzik Ferencz Szeged 

tájára, megvizsgálandó ott a szatymázi Zsótér-féle birtoknak bizonyos részét, 

a melyre szőlőiskola terveztetik, a phylloxera elleni immunitás szempontjá¬ 

ból nélkülözhetlen mennyiségű quarczhomoktartalomra. 

Még jóval az országos földtani felvételek megkezdése előtt, ugyancsak 

dr. Schafarzik FERENcz-czel, meglátogattuk a Bogdán és Visegrád táján lévő 

kőbányákat, az iskolai kőzetgyüjteményekhez szükségelt némely trachytfaj 

beszerzésén kívül az építő anyagokat magába foglaló gyűjteményünk gyara¬ 

pítását czélozván, mi mellet természetesen nem hagyhattuk figyelmen kívül 

az ismert bogdáni Csódi hegy bányáit, nagyobb számmal hozván onnan 

Chabasitot és Stilbitet nemkülönben e lelőhelyre nézve új ásványként Analci- 

met, mint erről Schafarzik, az Analcim felléptének konstatálója, a Földtani 

Közlöny XrV. köt. 299. 1. rövid tájékozást nyújt. Köszönettel emlékezünk 

meg e helyt Wallenfeld Károly úrról, az ottani kőbányáknak részben tulaj¬ 

donosáról, részben bérlőjéről, a ki kiváló szívességével és vendégszeretetével 

könnyebbité szándékunk keresztülvitelét. 

Személyem a mondott szt-mihályi kavicsbányánál és a Bogdán-Vise- 

grádon megejtett szemlén kívül, Jassniger J. mérnök úr által, a szőny-szaári 

vasúti építészeti vállalkozók nevében, hozzám intézett megkeresésre a szin¬ 

tén felszólított dr. Szabó József tud. egyetemi tanárral a kora tavaszszal 

közelebbről megvizsgáltuk a buda-szőnyi vasúti vonal kiépítése alkalmából 

Szaár mellett létesített vasúti bevágást s az abban mutatkozott csuszám- 

lásokat. 

Az akkor nyert földtani adatokból ez alkalommal annyit kívánok meg- 
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jegyezni, miként a Felső-Galla és Szaár helységek közt való vonalreszen, a 

Vértes-Gerecse közti hágón, közép értékben mintegy 231 mj magasságban a 

tenger színe felett létesített szaári vasúti vágányban legfent 

1. vékony, 30—40 %, vastag fekete, mocsaras korhanyos réteget 

ügyeltünk meg. 

2. Ez alatt szögletes dolomit darabokat tartalmazó kavicsréteg települ, 

biztos jele lévén annak, hogy anyaga a közelből származik. (Nem messze a 

vágánytól két oldalt p. o. a Szirppahegyen és a «Langer Berg»-en a fődolo¬ 

mit sziklái láthatók.) 

2. Az imént mondott kavics alatt homok következik, melynek fekvőjét 

csakhamar 

4. kékes, száraz állapotban szürkés vagy sárgás márga képezi, mely 

azonban tartalmaz majd agyagosabb, majd tisztább homok közbetelepülése¬ 

ket is. Szenesült sávok, sőt egyes nagyobb barnaszéndarabok e fekvő csoport¬ 

ban több ízben láthatók, valamint megügyelhető vala, nevezetesen egy ponton, 

hol jelenlétünkkor a legnagyobb csuszamlás mutatkozott, feketésbarna, savval 

érintve nem pezsgő palásagyag is. 

E csoport rétegeivel elértük a vágány talpát, de hozzá tehető, hogy 

közvetlenül az indóliáznál mélyesztett kutban, melynek felső szegélye értesü¬ 

lésünk szerint kilencz méterrel fekszik alantabb mint a vágány legmagasabb 

pontja és öt méter mély, mészkötszerrel biró szilárdabb homokkőre akadtak, 

melyhez petrographiailag hasonló anyag magában a vágányban nem látható, 

s így hihetőleg valamivel még melyebb lerakodással van dolgunk, mint a 

vágányban feltárt rétegek. 

A mi a vágány harántolta rétegek földtani korát illeti, felemlíthető, 

miként a 4.-el jelölt lerakodásokból egyél) felázott s így meghatározásra 

kevésbbé alkalmatos szerves zárványok közül a Cerithium margaritaceiini, Br. 

idézhető, valamint az aquitani rétegeinkre oly jellemző Melanopsis Hant¬ 

keni, Hof. Nehány növénylenyomat sem hiányzott. 

Ily tényállás mellett nem lehet kétely, hogy a vágány 4-ik csoportja a 

felső oligoczén avagy aquitani emeletbe tartozó rétegekből áll. Bírunk azon¬ 

ban a szaári bevágásból származó egy második jellemző körületet is, s ez az 

Elephas primigenius, Bl. egy zápíöga, melynek feltalálása és megmentése 

Moser Imre mérnök úr érdeme, ki ezt készségesen engedte át kérésemre a 

m. kir. földtani intézetnek; ezen lelet pedig azt bizonyítja, miként a szaári 

vágány magasabb rétegeiben a diluviumnak van jussa, s az utóbbi leletnek 

fekvőhelyét csakis a 2 legfeljebb 3-mal jelölt lerakodásban kereshetjük. Az 

1-gyel jelölt vagyis legfelső lerakodás alluviális volta világos. 

A szaári vasúti bevágás tehát földtani tekintetben igen érdekes s biz¬ 

tosan konstatálni engedi az alluviális képződésen kívül még két földtani 

színtáj jelenlétét. Vájjon mi következik az aquitani emelet képviselői alatt, 

az nyílt kérdés marad, e tekintetben csak utalhatunk az indóház kútjának 
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homokköveire, ele biztos ismét az, hogy az alaphegységet a vágány karán - 

tolta kis fensík táján, mint ez a helyszínén uralkodó viszonyokból könnyen 

kimagyarázható, a felsőtriaszi födolomit képezi. 

Érdekesnek tartottam e kirándulásnál szerzett tapasztalatok e részét 

itt megismertetni. 

Szintén a lefolyt év kora tavaszán Budapest fővárosa tekintetes taná¬ 

csának hozzám intézett ama megtisztelő felszólítására, miként egyéni, szak- 

szerűleg indokolt véleményemet nyilvánítanám aziránt, vájjon a káposztás¬ 

megyeri, dunakeszi és fóthi határban elért talajfúrási eredmények a Duna 

halparti végleges vízmű létesítésének elegendő és megnyugtató alapul szol¬ 

gálnak-e, e tüzetes kérdés szempontjából ismét szemlélet tárgyává tettem a 

mondott helységek környékét, s ennek bevégeztével a kellő helyre juttattam 

indokolt nyilatkozatomat. Itt mint talán közérdeklődést keltőt csak azt aka¬ 

rom felemlíteni, miként tájékozást szerezni óhajtván magamnak aziránt, 

voltaképen mily térséget képvisel a nevezett vidéken a szóba eshető beszi- 

várgási terület, e tekintetben azt találtam, hogy ha eltekintek is a Szilas- 

patakétól és déli határul csak a csömöri patak vízválasztóját veszem, mi itt 

kereken mintegy 86 millió □ méter lecsapódási területtel állunk szemben, 

a mi megint, ha számítási alapul veszszük a légbeli lecsapódások amaz évi 

átlagát, melyet dr. Schenzel Guido úr 22 évi megfigyelésekre alapítva Buda¬ 

pestet illetőleg 619 átlagban állapított meg, s mely adatot bátran alkal¬ 

mazhatjuk a szóban forgó területre is, azt eredményezi, miként a fentebb 

említett területünkre évenként lejutó csapadékok ismét kereken 53 millió 

cub. métert képviselnek, s ha ezeknek csak Vs részét veszszük mint beszivár¬ 

gót, a mi tekintve a beszivárgási téridét homokos voltát és laposabb termé¬ 

szetét az e tekintetben szokásos eljárás szerint megengedhető, itt kereken 

mintegy 10 millió cub. méter jutna évenként a föld kérgébe. 

Az intézet tagjai különben egyéb esetekben is adtak szakszerű felvilá¬ 

gosítást és útbaigazítást, s hogy még nehányat említsek, felhozhatom, miként 

megvizsgáltatott Wallenfeld Károly úr folyamodványa alapján dr. Scha- 

farzik Ferencz által a Visegrád melletti Levenczpatak kőbányájának kőzete, 

nemkülönben a szt-mihályi puszta és czinkotai kavicsbányák anyagából be¬ 

küldött minták. 

IÁ. W. Kumis úr «Die Mülile. Organ des Verbandes deutscher Müller» 

czímű folyóirat szerkesztője részéről a magyarországi, nevezetesen édesvízi 

quarcz-malomkövek iránt nyilvánított érdeklődése és az intézethez irányozott 

kérése folytán megbíztam dr. Schafarzik FERENCzet a magyarországi ismer¬ 

tebb malomkő-előjöveteleket s ezek minőségét tárgyaló rövidebb közlemény 

összeállításával, mely azután a nevezett szerkesztőnek, hazánk malomkő- 

iparának érdekében, rendelkezésére bocsáttatott, ki azt fel is használván, a 

mondott folyóirat 21. évfolyamának 19. számában közzétette, s talán ez 

eredményezte, miként a folyó évben a C. J. WEDEKiND-féle malom- és kö- 
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szörűkő-gyár Nordhausenben (Poroszország) magyarországi quarczmalomkő- 

gyártók megnevezése iránt kereste meg az intézetet, minthogy ebbeli magyar 

terményekre vetette figyelmét. 

Azért nézetem szerint nem volna felesleges, s a magyarországi malom¬ 

kőgyártók saját érdekükben cselekednének, ha gyártmányaikat is, természe¬ 

tesen kisebb mintákban, a m. k. földtani intézetnek, a gyakorlati életnek 

szánt gyűjteményei részére, átengednék, hogy úgy a nyers anyag, mint a 

belőle gyártott tárgy az érdeklődőknek megszemlélésre rendelkezésre állana. 

E tekintetben különben nem egyedül a hazai malomkő-iparra czéloz- 

nak megjegyzéseim. 

Vukovich István úrnak, a m. é.-k. vasút főmérnökének és kőbánya¬ 

tulajdonosnak a zápszonyi hegy kőzete iránt adatott vélemény, C. Zincken- 

nek Lipcsében pedig egy általa kért átnézet állíttatott össze Schafarzik által 

a magyarországi ásatag szénköneny-vegyületek (petróleum, asphalt, bitume¬ 

nes palák stb.) előfordulását illetőleg. 

A nagyméltóságu földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisz¬ 

tériumnak szintén több esetben adattak szakszerű, idevágó jelentések. így 

felemlíthetem a Herend, valamint egyáltalában a dunántúli megyék terüle¬ 

tén előforduló tűzálló agyagok megjelölése iránt való meghagyást s ama fel¬ 

szólítást, melynek következtében a fővárostól bizonyos korlátolt távolságiján 

előforduló bazalt, trachyt és gránit, nemkülönben az ezek közelében -fekvő 

szenek előjövetele tüntettetett fel térképen, tekintettel a vasúti hálózat mene¬ 

tére, ez által is az ipar fejlesztése czéloztatván. Az előbbeni kérdésre Matya- 

sovszky bízatott meg az adatok összeállításával, míg az utóbbi meghagyást 

személyesen teljesítettem. 

Végre még csak amaz összeállításról kívánok megemlékezni, melynek 

foganatosítását a nagyméltóságú földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

m. k. minisztérium az országos iparegyesület kebeléből hozzá intézett kére¬ 

lem folytán az intézetnek meghagyott, s mely az üveggyártáshoz szükségelt 

ásványok és kőzeteknek hazánkban való előfordulásának kimutatását vette 

tervbe. E követelésnek a földtani intézet a Matyasovszky J. osztálygeolog 

által megejtetett összeállítással eleget tett. 

Az előadottak után egyenesen gyűjteményeinkhez fordulhatok. 

Itt mindenek előtt mély köszönettel emlékezem meg arról, hogy a 

nagyméltóságú minisztérium az elmúlt évbeír nemcsak laboratóriumunk fel¬ 

állítását tette lehetővé, mely irányban különben Semsey Andor úrnak is tar¬ 

tozunk hálával, de ügyeink kegyes támogatása következtében szaporíthattuk 

úgy dolgozó szobáinkat, de nevezetesen november hó 1 -tol a múzeumunk¬ 

nak szánt helyiségeket is ismét két nagy gyűjteményteremmel. 

E reánk nézve több irányban szerencsés körülmény szülte, hogy a régi 

•épületnek szűk voltuk folytán a gyűjtemények felállítására a nélkül is alkal¬ 

matlan szobáit kiüríthettük, ez által egyúttal teret nyervén a már is elég- 
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telennek mutatkozott könyvtári helyiségünk felcserélésére és bővítésére, vala¬ 

mint a valamennyiünk által oly régóta és méltán óhajtott olvasóterem 

berendezésére. Gyűjteményeinknek meg az őszszel az uj termekbe való áthe¬ 

lyezése alkalmával egyidejűleg az anyagnak rendeltetése szerint való csopor¬ 

tosításához is hozzá fogtunk, s a régi épület legtágasabb szobáját a gyakor¬ 

lati geológia számára tartottuk meg, mig mellette eddig, igaz, meg csak szeré¬ 

nyebb módon, a min különben a szebb reménynyel kecsegtető jövő bizton 

segíteni fog, a dr. Staub Móricz szorgos kezelése alatt álló phy topáké on¬ 

tológiai gyűjteményünknek nyitottunk helyet. 

Gyűjteményeinkről szólván, örömmel konstatálhatom, miként ezek a 

lefolyt évben is szépen gyarapodtak. Lehetetlen, hogy ez irányban mindjárt 

első helyen meg ne emlékezzem ama rendkívüli érdekes es gazdag ősemlős- 

faunáról, mely részben ajándékként, részben pedig mint külön megejtett 

ásatások eredménye került birtokunkba Baltavárról. 

Tudomásom volt ugyan meg az 187 l-ben Zala es Vasmegyékben vég¬ 

zett földtani fölvételeim idejéből, miként a híres baltacári ősemló's-maradvá¬ 

nyok leletéből egy meg mindig szép és tekintélyes suite maradt az ezek egy¬ 

kori megtalálójuknak birtokában. 

Megkísértvén ugyan minden részemről telhetőt, hogy e tudományos 

kincset a m. kir. földtani intézet részére, megszerezzem, ez akkorában sem 

nekem, sem a magyarhoni földtani társulatnak, mely kérésemre az ügyet 

szintén kezébe vette, bizonyos körülmények folytán nem sikerült, s bár kez- 

detleg eredmény kecsegtetett bennünket, csakhamar hasztalannak bizonyult 

minden további eljárás. 

Időközben évek teltek el, s így nemcsak a leletek, de akkori tulajdono¬ 

suk nyomát is elvesztettük, bár élénken megmaradt emlékezetünkben e palse- 

ontologiai kincs, mely többször képezte még a magyar geológusok beszédé¬ 

nek tárgyát. 

Nem is lehetett volna az ügyön oly könnyen lendíteni, ha a szerencsés 

véletlen hozzá nem járul s közelebb nem hoz bennünket az időközben kar¬ 

társunkká vált dr. Pethő Gyula tisztelt apósával, Roller Ferencz földbir¬ 

tokos úrral, kinek kiváló szíves fáradozásának, melyért neki örök hálával 

tartozunk, köszönhetjük, miként még a kora tavaszszal újra helyes útbaiga¬ 
zítást nyertünk. 

Természetes következmény vala, hogy az időközben megváltozott, ked¬ 

vezőbbnek ígérkező körülmények mellett ismét felvettük az évek előtt meg¬ 

szakadt fonalat, s a további nyomozás megejtését teljes bizalommal tettem 

le dr. Pethő Gyula intézeti tag kezébe. 

Nem is csalódtam ; rövid, de taiiintatos eljárás után sikerült neki a 

mondott emlős-maradványok biztos nyomára jutni s ezeket a zalavári apát¬ 

ságnál feltalálni, melynek birtokába mintegy tiz évvel előbb kerültek volt; 

de még több, sikerült neki egyúttal e faunának tudományos megvizsgálás 
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végett a földtani intézetnek legalább ideiglenesen való átengedését a zalavári 

apátság magasztos szellemű apátjától, Modrovits Gergely úr ő nagyságától 

nyomban ki is eszközölni. 

Ugyancsak ez időtájban dr. Pethő Gyula czélszerünek találta Brunner 

Antal utmester úr, hajdani baltavári lakosnak, a fent mondott őslényma¬ 

radványok megtalálójának és egykori tulajdonosának kíséretében magát Bal¬ 

tavárt is meglátogatni, ott teljes hozzájárulásommal ugyan, de bevallom, az 

annak idejében Baltavártt hallottak után részemről nem a legjobb remény¬ 

nyel, próbaásatásokat megejtetni. 

A legkecsegtetőbbnek mutatkozó helyen foganatosított, mintegy öt órán 

át folytatott ásatás azonban oly szép eredményt szült, hogy e helynek nem 

a lehetőségig való kizsákmányolását valódi bűnnek kellett volna tekintenem. 

A már a baltavári egykori leletek bizonyos részének megismertető]e, 

Suess Ede tanár úr által (Sitzungsber. d. matli. naturw. Classe d. kais. 

Akademie d. Wissensch. XLIII. 1. Abth. Pag. 217) Baltavárról lerajzolt 

Hyama hipparionum gyönyörű alsó állkapcstöredékén kívül, az említett 

próbaásatás egy igen szép rhinoceros-íogon és mintegy húsz Hipparion gra- 

■cile fogon kívül számos más maradványt is eredményezett, úgy hogy e 

próbaásatás a lelőhelynek még mindig gazdag volta iránt továbbra kételyt 

nem hagyhatott. 

Semsey Andor úr, ki a baltavári leletek ügyét szinten már régóta éber 

figyelemmel kisérte, s kihez az ásatásokra szükséges pénzösszeg végett for¬ 

dultam, a legnagyobb készséggel állított valóban minden irányban kielégítő 

s ha szükséges, ezt is meghaladó tetemes összeget rendelkezésemre s így az 

ásatásoknak nagyban való keresztülvitelét legalább pénzbeli tekintetben 

biztosítva látván, a további teendők iránt dr. Pethő GvuLÁval megállapod¬ 

ván, ezek megejtését szeptember második felére tűztük ki, az utóbbi ma¬ 

gára vállalván az addig is szükségesnek mutatkozó előkészületek keresztül 

vitelét. 

Időközben Széchényi Pál gróf íöldmivelési, ipar- és kereskedelemügyi 

m. kir. miniszter úr ő nagyméltósága tudomására hozatván a zalavári apát¬ 

ság tulajdonát képező palaeontologiai anyag jelentősége és annak kívánatos¬ 

sága, hogy e rendkívüli érdekes palaeontologiai lelet az országos földtani inté¬ 

zetbe örökre való bekebleztetése által a tudománynak és hazai geológiának 

mindenkorra biztosíttassák, ő exczellentiája kegyeskedett e tekintetben sze¬ 

mélyesen interveniálni, a mi azután csakhamar meghozta amaz örvendetes 

eseményt, miként Modrovits Gergely zalavári apát, miniszter úr ő exczel- 

lentiájának adott válaszában kijelenté, hogy a kérdésben forgó, egyelőre csak 

ideiglenesen nálunk levő baltavári, pannoniai rétegeinkből származó anyagot 

a m. kir. földtani intézetnek örök időkre ajándékkép átengedi. Százötvenöt, 

de a fogyatékosabbakat is tekintve, ennél több a darabok száma, mely ez 

utón hozzánk jutott. 
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Legmélyebb köszönettel tartozunk miniszter úr ő nagyméltóságának 

első rendben mi, a kiknek közvetlen őrizete alá került a drága kincs, melyet 

úgy a tudományos világra nézve általában, különösen pedig a hazai geoló¬ 

giának kegyes pártfogása által megmentett. De nyomban meg kell emlékez¬ 

nünk azon kiváló férfiúról, ki a hozzá intézett kérés után, nemes sugallatát 

követve, egy perczig sem habozott a ritka kincstől megválni s ezt a hazai 

földtani intézetnek átadni. 

Valóban mélyen megilletve vettük ama hirt, hogy a nemes szívű főpap, 

kinek oly sokat köszönünk, röviden fényes adakozása után, múlt évi deczem- 

ber hó 59-én örök nyugalomra tétetett, de élni fog emlékezete mindenkor a 

magyar geologok körében. 

Szeptember második felében dr. Pethő Gyula a történt megállapodás 

értelmében ismét Baltavárra utazott, megkezdvén ott a mondott ásatásokat, 

miután már megelőzőleg mintegy kétszáz négyszögölnyi területre biztosította 

a kutatási jogot. 

A nyolcz napon át, mint mondja, hat, tizenkét, sőt tizenhat emberrel 

folytatott ásatás, melynél PETHÖt Brunner Antal úr is támogatta, ki a régeb¬ 

ben megejtett gyűjtések alkalmával az emlős-maradványokat tartalmazó, 

Pethő szerint 1—IV2 m. vastag lerakodás miként való elterjedése iránti 

tapasztalataival segítette elő ügyünket. 

Az ásatások, melyek mindaddig folytattattak, mig csak tűrhető anyag 

került napfényre, végre szeptember 30-án beszüntettettek, minthogy az utolsó 

két najjon, Pethő jelentése szerint, már csak igen hiányos és igen kevés 

maradvány találtatott, azon kívül a csontmaradványokat tartalmazó réteg 

felett települő s folyton szakadó pártoldal, az előbbeni mind mélyebbre való 

dűlése és vékonyodása folytán már több mint öt m. vastagságra emelkedett. 

A begyűjtött anyag különben is már oly tetemes volt, hogy Pethő 

nezete szerint ezzel szemben a még esetleg nyerhető már nem érdemelte 

meg a reá fordítandó fáradságot és költséget. 

Valóban fényes eredmeny koronázta dr. Pethő Gyula fáradozásait, s a 

már Suess által mintegy huszonnégy év előtt Baltavárról a fentebb idézett 

helyen felsoroltakon kívül még egy kis Mustodon (mint Pethő véli Pentelici) 

zápfogát, antilop és szarvas felék fogait egyéb maradványokkal is, gyűjtötte. 

Hipparion gracilehöl, mely e faunában okvetlen az uralkodó, több 

mint 200 elkülönített fogat, de számos szép állkapocstöredéket is a benne 

ülő fogakkal stb. hozott Pethő magával. Machairodus cultridens végre két 

foggal van képviselve gyűjteményünkben. 

Őszintén gratulálok kartársunknak az elért eredményhez s igen termé¬ 

szetes, hogy a begyűjtött anyag beható tudományos feldolgozását, mint az 

oly sikeresen megkezdett munka méltó koronázását és jutalmát első rend¬ 

ben és mielőbb tőle várjuk. 

Mielőtt tovább megyek, kötelességem megemlékezni Stern Farkas 
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úrról, Baltavár társtulajdonosáról, a ki értesülvén kiküldöttünk feladatáról, 

önkénytesen és a legnagyobb előzekenységgel ajánlott fel három igen szép és 

erdekes fogat, melyek ugyanis Baltavárról, a kutatásunk tárgyát kepező 

rétegből kerültek még évek előtt birtokába. 

Ezek Pethő szerint egy rhinoceros erősen kopott, de ép felső zápfoga, 

egy Sus erymanthius szintén erősen kopott zápfoga, végre a már felemlített 

kis mastodon-fog. Fogadja Stern úr e szép ajándékért e helyt is őszinte 

köszönetünk nyilvánítását. 

Két nagyobb és két kisebb ládát töltött ki az, a mit a baltavári ásatá¬ 

sok eredményeztek s minthogy dr. Pethő GYULÁtól tartalmuk iránt úgyis 

bővebb értesítést kapunk, csak az marad még hátra, hogy külsőleg is kifeje¬ 

zést adjunk legmélyebb köszönetünknek ama férfiú iránt, kinek az eredményes 

ásatások megejtlietését köszönjük, értem semsei Semsey Andor urat, a m. kir. 

földtani intézet nemes pártfogóját. Ha a baltavári emlős-maradványok ügye- 

vel kissé hosszabban foglalkoztam, szolgáljon mentségül azon körülmény, 

hogy ezek intézeti múzeumunk kiválóbb díszei közé fognak tartozni minden¬ 

kor. Felette érdekes tárgyakkal gyarapították gyűjteményeinket azonban 

még egyéb pártfogóink is. 

Itt mindjárt első helyen nevezhetem ama kiváló érdekkel biró, szépen 

megtartott Elephas primigenius fel koponyát egy helyén ülő ép zápfoggal, 

mely Nagy-Rév mellett a Tiszából származik, s melyet dr. Török Aurél 

egyet, tanár úr irántunk már többször tanúsított jó indulatának köszönünk. 

Egy második igen érdekes, szép darab a Rhinoceros tichorhinus alsó 

állkapocstöredéke a benne ülő három zápfoggal és két praemolárral, mely a 

kis-czelli Holtzspach ANDRÁs-féle kőbánya édesvízi meszéből származik. Ez 

utóbbinak nyomára dr. Schafarzik Ferencz ébersége vezetett, de e szép 

darab megszerzését az adakozó Müller Béla kir. főmérnök ur szívességén 

kívül az ügyeinket mindenkor oly melegen védő Kuncz Péter osztálytaná¬ 

csos úr ő nagyságának, valamint Schnierer Gyula miniszteri tanácsos ur ő 

méltósága szíves közbenjárásának köszönjük. 

A magyarhoni földtani társulat a nógrádmegyei Felső-Esztergályon 

Lunacsek József ottani községi tanító által gyűjtött s a társulatnak bekül= 

dött mediterrán kövületeket, köztük nevezetesen szép carcharias fogakat 

adott át szokásos eljárása szerint múzeumunknak. 

A duna-almási diluviális mészből a múlt évben ismét került nehogy 

emlős-maradvány az ügyünket ott melegen képviselő Pályi József jegyző 

úr szívessége folytán birtokunkba; Muraközy kir. mérnök úr pedig a pro- 

montori Duna szakasz szabályozásánál a Duna medréből kikotort Eleph. 

primigenius zápfogat mentett meg számunkra. 

Zloch Tivadar bányamérnök úrnak Zágrábban, a híres racloboji növény- 

és rovar-leletekből igen becses és gazdag suitet köszönünk, a szabadalmazott 

osztrák-magyar államvasut-társaság jószágigazgatóságának pedig az aninai 
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művezetöség útján hozzánk érkezett szép megtartású barlangi medve-kopo¬ 

nyát és ennek egy baloldali alsó állkapcsát. 

Gazdagították továbbá múzeumunkat a következő urak: 

Almsteuer Ferencz bányafelügyelő Puszta-Szt.-Lőrinczen, a felügye¬ 

lete alatt álló ottani kavicsbányákból származó kövült fatörzs-darabokkal, 

melyeknek átengedését dr. Staub Móricz munkatársunk szíveskedett közve¬ 

títeni; Benkó Ferencz czementgyári igazgató Nyerges-Újfalun, ottani neo- 

com amonitokkal; Bruimann Vilmos m. kir. főbányatanácsos és bányakapi¬ 

tány, egy a pécsi vasgyármező kőszénbánya 7-ik telepén előfordult, Goder 

Gusztáv bányagondnok úr által neki átengedett fatörzszsel; dr. Chyzer Kor¬ 

nél, Zemplénmegye főorvosa, szép ásványpéldányokkal, Groller Miksa cs. 

és kir. őrnagy, Pelagosa szigetére, nemkülönben Spalato környékére vonat¬ 

kozó, általa gyűjtött kőzetekkel és kövületekkel; Hofmann Félix bányamér¬ 

nök Belgrádon, a szerb Avala hegységből való chromérczekkel és több darab 

szinten onnan való, köztük egy kiváló szép czinnabarittal, melyről dr. Scha- 

farzik a ((Földtani Közlöny) XIV. köt. 296. 1. tett jelentést Méry Ferencz 

tanító és postamester Letkésen (Hontmegye) a bögölyi szőlők löszében talált 

Elepli. primigenius zápfogával és a Bliinoc. ticlior. alsó állkapcstöredékével 

a bennülő két zápíőggal (Scliafarzik ((Földtani Közlöny» XIV. köt. 302. 1.), 

dr. Székely József orvos és a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa 

Tokajon, nehány kiváló szépségű hegyaljai kőzetdarabbal és derventi mediter¬ 

rán kövülettel; Szmetacsek Béla primási urad. főerdész Kemenczén, ottani 

mediterrán kövületekkel; Szumrák Pál m. kir. középítészeti felügyelő, nehány 

növénylenyomattal; Wanke Gusztáv primási urad. erdőmester Nyerges-Újfa¬ 

lun, doroglii rhasti megalodusokkal; Zeiner Nándor, a gróf Schönborn-féle 

uradalom intézője Beregszászon, alunitokkal és kövült fával; Zombory Gerő 

plébános Megyaszón, egy ottani nagyobb átmérőjű igen szép kövült fatörzs¬ 

zsel; Zsigmondy Vilmos országos képviselő, különböző helyekről származó 

kövületekkel. Fogadják mindezek legmélyebb köszönetünket, úgyszintén a 

magy. tudom, akadémia matliem. és természettudományi állandó bizottsága 

ama szíves támogatásáért, melyben Halaváts Gyula intézeti tagot a lefolyt 

évben is azon czélból részesíté, miként ez a figyelmet érdemlő csukicsi és 

nikolinczei pontusi lelőhelyeket kizsákmányolhassa, s az ez úton nyert szép 

pakeontologiai anyagot nekünk átengedte. Úgy az ez alkalommal begyűjtött 

anyag, valamint a kustélvi lelőhelyről s a verseczi ártézi kútból származó 

szerves maradványok Halaváts által már is tanulmányozás tárgyává tétet¬ 

vén, ennek eredménye Évkönyvünkben fog közöltetni. 

Az előadottak által azonban még korántsem látjuk kimerítve gyűjte¬ 

ményeink szaporodását, mert eltekintve a felvételek természetes kifolyásaként 

mutatkozó évi szaporulattól, melyre vonatkozólag csak mellékesen akarok 

utalni ama szép barlangi medve-koponyákra és többféle állkapocsra, köztük a 

barlangi oroszláné, melyeket Matyasovszky hozott a biharmegyei pesterei 
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barlangból, a lefolyt évben lenyeges öregbedést nyert összehasonlító anya¬ 

gunk is mindjárt első rendben Sternberg vidékéről származó, északnémetor¬ 

szági felső-oligoczénbeli, nemkülönben a mainczi medenczéből való, innen 

már régebben birt anyagunkat kiegészítő kövületek által. 

Mosbach és Schierstein némethoni helyiségek lösz faunájából, valamint 

a Csehországban fekvő Tuclioric édesvízi neogen rétegeiből szintén szerezhet¬ 

tünk be összehasonlító anyagot. 

Valóban meglepő szép továbbá amaz angolországi liasz, jura és kréta- 

korbeli válogatott kövületeket 532 számban magában foglaló gyűjtemény, 

melyet, úgy mint az imént felsoroltakat, ki ne tudná előre is, ismét Semsey 

Andor ur ajándékozott, egyenesen Angliából beszerzendő, a hazai intézetnek, 

s e már magában véve fényes ajándékhoz csakhamar sorakozott egy máso¬ 

dik, szintén neki köszönhető nem kevésbbé érdekes és becses, az osztrák 

Alpesekből származó nagyobb gyűjtemény, melyben képviselve látjuk a 

Schreyer Alm és Hallstatt melletti Schiehlinghöhe felső kagylómeszét, a 

szintén Hallstatt melletti Sommeraukogel és Steinbergkogel nori, valamint 

a Röthelstein karni kövületeit; a leislingi, sandlingi, rossmoosi alsó nori liall- 

statti meszet és a leislingi felső nóri liallstatti márványt, továbbá a Trop. 

subbulatus színtáját a Raschbergről, a Trach. Aonoides színtáját a Rasch- 

bergről, nemkülönben az aonoides színtáj úgy alsó, mint felső rétegeit a 

Röthelsteinről, végre még a St.-Agatha melletti zlambachi Aegoc. plcinorbis, 

a Schreinbacli-Alpe (Osterhorncsoport) Aegoc. angulatum rétegeit és a Hierlatz 

alsó liaszát, mely gazdag anyagot tisztelt barátom dr. Mojsisovics E. főbá¬ 

nyatanácsos volt oly szíves Semsey Andor úr nevében gyűjtői által, úgy¬ 

mint : Kappler A., Panczer A. Wolfgangban és V. Riezinger Hallstattban, 

begyűjtetni s intézetünk számára kiválasztani, miért is fogadja legőszintébb 

köszönetünket. 

Dr. Pethő Gyula egy a Gosau völgyében és ennek közvetlen közelében 

még 1881-ben gyűjtött gazdagabb felső krétabeli faunát szíveskedett áten¬ 

gedni és bekeblezni gyűjteményeinkbe, s hogy legalább némileg teljes képet 

nyújtsak az ebbeli adakozásokról, meg kell végre emlékeznem még azon 

kisebb suitekröl, melyeket szintén nemes pártfogónk, Semsey Andor úr a 

beocsini cementmárgából és a Gosau völgy felső krétakorbeli lerakodásaiból, az 

utóbbit Gapp Györgytől Gosauban, vásárolt meg részünkre, úgyszintén 

egy szép suite lapugyi kövületet, melyeknek megszerzését Lóczy Lajos 

közvetité. 

Gyűjteményeink egyéb ágait tekintve örömmel eonstatálhatom ezek 

fejlődését is, a mennyiben a hazai építőkövek mintáinak száma 1. f. év decem¬ 

ber végével 334-re rúgott, jelenleg különben, már mintegy 418, a lazább 

anyagoké pedig, úgy mint agyagneműek, homok, festőföldek sat. az 1883. év 

végén szerepelt 47 mintaszámról 1884. lejártával 120-ra emelkedett, jelenleg 

pedig több 250-nél. 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 
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Az agyagminták jobbára már gyakorlatilag is megvizsgálvák s több 

közülök elemzésre is került. 

Nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy meg ne köszönjem a középipar 

tanoda tekint, igazgatóságának ama szivességét, melylvel az agyagok gya¬ 

korlati megvizsgálására segédkezet nyújtott; különösen köszönettel tartozunk 

az ebbeli vizsgálatokat foganatosító Petrik Lajos tanár úrnak. 

E technikai czéloknak szolgálni hivatott gyűjtemény gyarapodásához az 

intézet geologjain kívül lényegesen hozzájárultak mások is, és valóban nem 

csalódtam, midőn a megelőző évi jelentésemben kifejezést adtam azon remé¬ 

nyemnek, miként az intézet részéről e gyűjtemények gyarapítása érdekében 

az ország legkülönbözőbb vidékeire úgy testületek, mint hatóságok és magán¬ 

személyekhez intézett felszólításnak meglesz a sikere. 

Ez irányban nagy köszönettel tartozunk mindenek előtt a nagyméltó- 

ságu földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium 1-ső (erdé¬ 

szeti) ügyosztályának, am. kir. vasgyárak tekintetes központi igazgatóságának, 

Péch Antal és Prugberger -József miniszt. tanácsos urak ő méltóságuknak, 

valamint Huffman Sándor főerdőtanácsos úr ő nagyságának, a kik a mondott 

ügyben hozzájuk intézett megkeresésemre alantas közegeiket a legerélyesebb 

támogatásra szólíták fel. 

De szintoly erélyes támogatást nyújtottak továbbá De Adda Sándor 

föltányatanácsos úr Akna-Szlatinán, Hültl József főbányatanácsos úr Nagy¬ 

ágon és Jucho Ferencz bányatanácsos úr Maros-Ujvártt, kik szintén gazdag 

anyag beküldésével viszonozták hozzájuk intézett kérésünket. 

Köszönettel tartozunk még a m. k. erdőigazgatóságoknak: Besztercze- 

bányán, Kolozsvárit, Lúgoson és Mármaros-Szigeten; a m. kir. főerdőhivata- 

loknak Lippán, Nagybányán és Ungvárit; a m. k. erdöhivatalnak Orsován, 

valamint a m. k. erdőgondnokságoknak Badinhan, Berzaszkán, Berzován; a 

bogdáninak Pallón; Dorgoson, Facseten, Felső-Yissón, Fogarason, Horgos- 

Patakon ; az iszticzainak Görgenyen; Kabola-Polyánán, Láposbányán ; a lapos- 

nyainak Görgény-Szt.-Imrén; Libetbányán; a luehiinak Bogdánon; Márma¬ 

ros-Szigeten, Meliádián ; a mocsárinak Görgény-Szt.-Imrén ; Nagv-Bocskón, 

Nagy-Maroson, Ogradinán, Ohába-Bisztrán, Ó-Hegyen, Predájnán, Békáson, 

Sistaroveczen; a sólymosinak Badnán; Szt.-Andráson, Temes-Szlatinán, Tis- 

csorán, Tótváradon, Tőkésen, Trebusán, Vadászerdőn, Yalyemaren, Zalatnán, 

Zólyomon, Zólyom-Lipcsén, Zsarnóczán; szintúgy a m. k. közalapítványi 

erdőgondnoksáujoknak Mária-Családon, Padragon, és Znió-Váralján; a m. k. 

bánya- ás- kohóhív atal oknak Kapnikbányán, Oláli-Láposbányán és O-Bodnán; 

a in. k. hányahivatalnak Felsőbányán, Úrvölgyön; a veresvizi, felsőbányái és 

íernezelyi m. k. kohóhivataloknak, a m. k. vasgyári hivataloknak Gavosdián, 

Bhonic-Brezován, Bójahidján, Tiszolczon, s a m. k. épitészeti kirendeltségnek 

Vajda-Hunyadon, kik mindnyájan hozzájárultak, kisehb-nagyobb mérvben, 
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szóban forgó gyűjteményünk gyarapításához, s e hosszú soron kívül fogadják 

köszönetünket még a következő urak is: 

Brzorád Rezső kovamalomkőgyár igazgató Sárospatakon, Cseh Lajos 

m. k. kerületi bányageolog Selmeczen, Egan Lajos a feketeerdői üveggyár 

meghatalmazottja, Franzl Ernő bányagondnok Nadrágon, Húsz Samu állam- 

vasuttársasági főmérnök Oraviczán, Mojsisovics Vilmos főmérnök Budapesten, 

Móricz Pál országos képviselő Budapesten, Schwarcz A. bányagondnok 

Szászvárit, Sendlein Antal városi főmérnök Pozsonyban, Szeyffert Károly 

téglagyár-tulajdonos Budapesten és Wallenfeld Károly kőbányatulajdonos 

Budapesten, kik építő- és műipari kőzetgyűjteményünket szintén gazda¬ 

gították. 

Gyűjteményeink készleteiből a múlt évben is több iskolának állítottunk 

össze tanczélokra szolgáló gyűjteményeket; így a ménesi ni. k. vinczellér- 

mpezdének 54 belföldi kőzetfajt szolgáltattunk ki, a budapesti I. kér. állami 

elemi és polgári iskolai tanitó-képezdének pedig 73 hazai kőzetfajból és 110 

szintén belföldi kövületből álló gyűjtemény jutott, a budai ni. . kvinczellér- 

képezdc részére összeállított gyűjtemény 153 különböző kőzetdarabból áll s e 

mellett a lőcsei főreáliskola kérésére, ennek szintén nehány kőzetfajat 

engedtünk át. 

Mintegy 624-re rúg a kőzetek száma s 454-re a kövületeké, melyekkel 

egyedül az utolsó három évben szolgáltunk a megkereső hazai iskoláknak, 

de még sokkal nagyobb azok száma, melyek a megelőző korban adattak át a 

hazai közoktatás czéljainak. 

Könnyen megérthető, hogy ezáltal nevezetesen a régebben begyűjtött 

készleteink annyira leapasztattak, hogy itt, ha csak a méltányos, a voltaképeni 

feladatunkkal összeegyeztethető követeléseknek továbbra is eleget tenni képe¬ 

sek legyünk, rendkívüli intézkedésekre lett szükség. 

A m. k. földtani intézet mindenkor méltó feladatai közé sorolván a köz¬ 

oktatás ügyét tőle telhetőleg támogatni, s e felfogásnak a jövőben is eleget 

tenni óhajtván, megtette tehát a szükségesnek mutatkozó lépéseket, s ebheli 

javaslatával a nagyméltóságu földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. 

minisztériumhoz fordulván, ennek az e magas helyről nyert helybenhagyása 

után meghizást adott dr. Schafarzik Ferencz intézeti tagnak, miként fel¬ 

keresvén hazánknak e czélból tervszerűiig előre megjelölt bizonyos vidékeit, ott 

typikus kőzet begyűjtéseket, s a mennyire e feladatával összeegyeztethető 

vala, kövületgyűjtéseket is eszközöljön, technikai gyűjteményünk gyarapi- 

tását természetesen szintén lehetőleg szem előtt tartván. 

Dr. Schafarzik a nyert megbízás értelmében a 1. í. nyári évadban 

gyűjtéseket foganatosított Pozsony vidékén (Máriavölgyön), Esztergom, 

Kemencze, Szobb, Bogdán, Budapest környékén, Székesfehérvár, Szabad- 

Battyán, Zámoly és a Csala puszta mellett Fehérmegyében, Nógrádmegyében 

pedig Lőrinczin, Salgó-Tarjánon, Somosujfalun és Füleken; továbbá a Mátrá¬ 

ié* 
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bán Gyöngyösön és Párádon, a Bükkhegységben Eger, Deménd, Szarvaskő 

és Felső-Tárkányon, valamint Diósgyőrött és Parasznyán. Innét a Tokaj - 

Hegyaljához fordult, hol S.-A.-Ujhely, Szőllőske, Ladmócz, Pusztafalu, Rad- 

vány, Telkibánya, Sárospatak, Tolcsva, Erdőbénye, Tokaj, Szerencs és 

Medgyaszó vidékeire látott el, végre Beregszászra és Muzsalyra történt kirán¬ 

dulás, az ottani alunitok beszerzése érdekében. 

A mondott helyekről időközben beérkezett anyag előzetes rendezésére 

rövid időre Budapestre visszatérvén, egy második cyclusban utbaejtette 

Bogsánt, Moraviczát, Resiczát, Szekult, Aninát, Oraviczát, Verseczet és 

Mehádiát, mely utóbbi ponton egy időn át felvételeket is eszközölt. Őszszel 

Budapesté történt visszautazásával egybekötötte végre még az iskolai gyűjte¬ 

mények ügyében Ogradina, Dubova, Plavisevicza és Pétervárad meglátogatá¬ 

sát, az utóbb nevezett ponton a szép, nagyszemű Orthoklas-Quarcz-Trachitot 

gyüjtvén a vasúti alagútból. 

Mintegy 110 helyen ejtetett meg a gyűjtés, s minthogy Lóczy (17), 

Gesell (7), Pethő (5), Roth (1), Matyasovszky (1), és Halaváts (1) részéről, 

nevezetesen az első három által, szintén történtek itt szóba eső begyűjtések 

a rendszeres földtani felvételek mellett, több mint 10,000 az ez utón beszer¬ 

zett kőzetdarabok száma. 

Nem csak kielégítőnek, hanem határozottan fényesnek kell kijelentenem 

az eredményt, melyet az intézet a jelzett kőzetgyűjtések ügyében első rendben 

dr. Schafarzik Ferencz fáradozásának köszön, s fogadják úgy ő mint az 

imént nevezettek, kik a kitűzött czél elérése körül szintén közreműködtek, 

őszinte köszönetemet. 

60 teljes kőzetgyűjtemény, egyenként mintegy 150 darab belföldi külön¬ 

böző kőzettel, nemkülönben circa 15 kisebb terjedelmű áll most a m. k. 

földtani intézetnek a hazai közoktatási ügy támogatására rendelkezésére. 

Felemlíthetem, miként kiküldöttünk az említett kirándulásai alkalmával a 

gyakorlati életnek szánt gyűjteményeink gyarapítását sem tévesztette szem 

elől, mert a mű- és építőiparilag fontos kőzetek gyűjteményét ez alkalommal 

mintegy 40—50 darabbal gazdagítá, nem is említvén gyűjteményeink 

többi ágait. 

Kellemes kötelességem még megemlékezni De Adda Sándor főbánya¬ 

tanácsos úrról, az akna-szlatinai m. k. főbányaliivatal tisztelt főnökéről, a ki 

hivatalos megkeresésemre a legnagyobb előzékenységgel vállalta magára 

iskolai gyűjteményeink számára a kristálysó, barnakősó, földeskősó egyszóval 

a konyhasó különféle előfordulási módosulatait, továbbá az ezekkel társuló 

anhydritet, gipszet s a só mellékkőzeteit a kivánt mennyiségben rendelkezé- 

zünkre bocsátani. Az ígért küldemény a m. k. földtani intézethez már be is 

érkezett. 

A szab. osztr. magy. államvasút társaság főgondnoksága Resiczán Scha- 

farzik szóbeli megkeresésére szintén sziveskedett Kucsadló J. ottani tisztvi- 
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selő úr által Re sicza mellett begyűjtött csillámpala kuldeménynyel gazdagítani 

anyagunkat. Bírom továbbá a m. k. központi vasműigazgatóság ígéretét, 

miként a gyalári vasércz különböző módosulatait szintén rendelkezésünkre 

bocsátandja, melyeknek beérkeztével a szóban forgó gyűjtemények egybeállí¬ 

tása befejezettnek nyilvánítható. 

Hogy mennyire üdvös irányt követtünk itt, azt mutatja ama kérvénye¬ 

zők valóban meglepő nagy száma, a kik az iskolai gyűjtemények egybeállítása 

hírére, ilyenek átengedéséért az intézethez fordultak, s melyek közt képvisel- 

vék legmagasabb tanintézeteink is. 

Lehetetlen ugyan, hogy a m. k. földtani intézet mindezeket azonnal a 

kért gyűjteményekkel ellássa, mert ez sokkal nagyobb összegek felett való 

rendelkezést és jóval nagyobb munkaerőt igényelne, mint a mennyit a k. föld¬ 

tani intézet, melynek különben is főfeladatát ez nem képezheti, a nemes ügy 

érdekében úgyis áldozatul meghozott, de iparkodni fogunk a megkeresések¬ 

nek a lehetőségig eleget tenni. 

Ezek után röviden pillantván könyv- és térképtárunkra, a fokozatos 

fejlődés itt sem hiányzik, s a megelőző évi állománynyal szemben 192 a 1. f. 

évben beérkezett új művek száma 532 darabbal, úgy hogy könyvtári állomá¬ 

nyunk 1884 deczember végével 2554 különböző művet 5921 darabbal tüntet 

fel; ebből a múlt év vételére esik 135 darab 1423 írt 53 kr. értékkel, 397 

darab 1679 frt 91 kr értékkel pedig csere és ajándék utján jutott az intézethez 

Általános térképtárunk a 1. f. évben 12 különböző művel gyarapodott 

s a bejött 57 lapot a megelőző évi állományhoz adva, e tár 1884. deczember 

végén 149 művet tartalmazott 792 lappal. A vezérkari lapok térképtára az 

elmúlt óv végen 1326 lapot mutatott, úgy hogy a mondott két térképtár 1884 

deczember végén 2118 lapból állott. 

Könyveink bekötésével s térképeink vászonra való felhúzásával már a 

folyóban vagyunk. 

Most is lehetetlen e helyt nyomát adni mind azok nevének, kik könyv¬ 

vagy térképtáraink öregbítéséhez járultak, de a sok közül különös köszönet 

illeti meg Semsey Andok urat e téren is, a ki több mint 400 frtot fordított 

ebbeli táraink gazdagítására, valamint a magyarhoni földtani társulatot. 

Az ország kereskedelmi és iparkamarái közül az aradi, brassói, buda¬ 

pesti, debreczeni, kassai, kolozsvári, miskolezi, pécsi, pozsonyi, soproni és 

temesvári szíveskedtek a liozzájok intézett megkeresésre megküldeni könyv¬ 

tárunk számára évi jelentéseiket, de részben egyéb kiadványaikat is, melyek 

sok tekintetben tartalmaznak reánk nézve becses adatokat, s kiadványaik 

megküldése a jövőre nézve is kilátásba helyeztetett. 

A magyar tud. akadémia, engedvén a hozzá intézet kérésünknek, úgy 

újabb mint régebb statisztikai és nemzetgazdasági kiadványait engedé át, s 

az országos m. k. statisztikai hivatal szintén több rendbeli publicatiót szíves¬ 

kedett megkeresésünkre megküldeni, egyszersmind megígérvén, miként a 
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jövőben valamennyi kiadványával gazdagítja könyvtárunkat. A k. m. termé¬ 

szettudományi társulat kiváló szívességének végre a Zsilyvölgy amaz érdekes 

aquitankorbeli eszményi tájképének átengedését köszönjük, melyet dr. Staub 

Móricz tisztelt szaktársunk tervezett. 

Könyv- és általános térképtárunk kezelését dee. 1-je óta Bruck .József 

bányahatósági Írnok végzi, minthogy ennek eddigi gondozója, Farkass Róbert 

intézeti tisztviselő, a mondott időponttól fogva hosszabb szabadságot nyervén, 

kizárólagosan az országos kiállítás Vl-ik csoportjának teendőivel foglalkozik. 

Könyv- és által, térképtárunk czimjegyzékének kinyomatása, melynek 

összeállítása Farkass Róbert úr érdeme, az elmúlt évben szintén megtörtént, 

s ez a két tár 1888 év végén mutatkozó állományát foglalván magába, két¬ 

ségkívül egy már rég erzett hiányt orvosol. A 1. f. évben csere viszonyt kötöt¬ 

tünk : az Anuarului Biuroului Geologicu szerkesztőségével Bukarestben és az 

University of Tökid-val (Japán). 

Kiadványaink megküldettek 66 belföldi és 97 külföldi testületnek, ezek 

közül 9 belföldi és 93 külföldinek csereviszony fejében. 

A fentebbi számokban azonban nincsen betudva a mondott 11 keres¬ 

kedelmi és iparkamara, melyeknek a megelőző évi jelentés küldetett meg. 

Nem tartom érdek nélkülinek az egyszer közölni azon bel- és külföldi 

testületek jegyzékét, melyekkel a m. k. földtani intézet jelenleg csereviszony¬ 

ban áll, vagy melyeknek kiadványait ajándékkép küldi meg, s melyet e czélra 

Halaváts Gyula intézeti tag összeállított. Különben is neki köszönjük kiad¬ 

ványainknak rendeltetési helyükre való pontos eljuttatását s az ezek körüli 

ellenőrzést. Kiadhattuk az évkönyv YII kötetének első 4 füzetét még pedig: 

Dr. Félix JÁNOs-tól, Magyarország faopáljai palaeophytologiai tekintetben 

(VIIj); Dr. Koch Antal-íóI, Erdély Ó-tertiaer echinidjei (Vllg); Groller 

MiKSÁ-tól, A Pelagosa szigetcsoport topográfiái és földtani vázlata (VII3); 

Dr. Posewitz Tivadar-íóI, Az indiai Óceán czinszigetei. I. Bangka geológiája, 

függelékül a borneoi gyémántelőfordulás (VII4). 

A «Mittheilungen» német szövegében azonban a lefolyt évben csak a 

két első munka nyerhetett közlést. 

Térképeink közül kiadásra került a K15= Fehértemplom vidéke czimű 

1.144,000 méretű lap, nemkülönben Kolozsvár vidékének 1:75,000 m. tér¬ 

képé, mely utóbbi először tünteti fel az országos földtani felvételek eredményét 

a mondott nagyságban. 

A magyarázó szövegek közül megjelent a K15-hez szolgáló úgy magyar 

mint német nyelven Halaváts GYULÁ-tól, a kolozsvári laphoz ellenben a 

dr. Koch Antal által írt magyar szövegű, ezeken kívül az «Erláuterungen»- 

nek Kis-Marton környékére vonatkozó füzete Roth LAjos-tól. 

Magyar szövegű nyomtatványaink körül a 1. í. évben is Halaváts 

Gyula, a német szövegünk körül ellenben telegdi Roth Lajos kartársunk 

fáradoztak. 
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JEGYZÉKE 

A MAGYAR- KIR. FÖLDTANI INTÉZETTEL CSEREVISZONYBAN ÁLLÓ TESTÜLETEKNEK. 

I. Bel földön. 

Budapest: 

Magyar tudományos akadémia. 

A meteorologiai és földdelejessógi m. kir. központi intézet. 

Magyar mérnök- és építész-egylet. 

Kir. magy. természettudományi társulat. 

Magyarhoni földtani társulat. 

Nagy-Szeben: 

Erdélyi természettudományi társulat. 

Pozsony: 

Természettudományi és orvosegylet. 

Selmeczbánya: 

M. kir. bányász- és erdész-akademia. 

Zágráb : 

■Jugoslavenska akadémia. 

Arad, Brasssó, Budapest, Debreczen, Kassa, Kolozsvár, Mis- 

kolcz, Pécs, Pozsony, Soprony, Temesvár: 

Kereskedelmi és iparkamara. 

Külföldön. 
Amsterdam: 

Academie royale des Sciences. 
Basel: 

Naturforschende Gesellschaft. 

Berlin: 

Kgl. jíreuss. Akademie dér Wissenschaften. 

Kgl. preuss. geologische Landesanstalt und Bergakademie. 

Deutsche geologische Gesellschaft. 

Gesellschaft Naturforschender Freunde. 

Bern: 

Naturforschende Gesellschaft. 

Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 

Bologna: 

Accademia déllé scienze delTistituto di Bologna. 

Bonn: 

Naturhistorischer Yerein für Bheinland und Westphalen. 
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Bordeaux: 
Société des Sciences physiques et naturelles. 

Boston : 

Society of natural history. 

Bruxelles : 
Acadómie royale des seiences de Belgique. 

Société royale belge de géographie. 

Société malacologique de Belgique. 

Musée royal d’histoire naturelle de Belgique. 

Commission de controle de la Carte géologique de la Belgique. 

Brünn: 

Naturforschender Véréin. 

Bucarest: 

Biuroul Geologic. 

Caen: 

Société Linneenne de Normandie. 

Calcutta: 

Geological survey of India. 

Cambridge, Mass. U. S. A. 

Science. 

Christiania : 

Université royale de Norvégé. 

Recherches geologiques en Norvégé. 

Darmstadt: 

Grossherz. Hess. geologische Anstalt. 

Dorpat: 

Naturforscher-Gesellschaft. 

Frankfurt a/M: 

Véréin für Geograpliie und Statistik. 

Göttingen: 

Kgl. Gesellschaft dér Wissenschaften. 

Graz: 

Natuwissenschaftlicher Véréin für Steiermark. 

Greifswald : 

Geographische Gesellschaft. 

Halle a/S : 

Kgl. Leopold.-Carl. Akademie dér Naturforscher. 

Véréin für Erdkunde. 

Naturforschende Gesellschaft. 

Helsingsfors : 

Administration des mines en Finnlande. 
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Innsbruck: 

Ferdinandeum. 

Kassel: 

Véréin für Naturkunde. 

Kiél: 

Naturwissenschaftliclier Véréin für Schleswig-Holstein. 

Klagenfurt: 

Berg- und Hüttenmánniseher Véréin für Kárnten. 

Königsberg: 

Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

Lausanne: 

Société vaudoise des Sciences naturelles. 

Leipzig: 

Naturforschende Gesellschaft. 

Liége: 

Société géologique de Belgique. 

London: 

Royal Society. 

Geological Society. 

Milano : 

Societa italiana di scienze naturale. 

Reale istituto lombardo di scienze e lettere. 

Moscou : 

Société impériale des naturalistes. 

München: 

Kgl. bayr. Akademie dér Wissenschaften. 

Kgl. bayr. Überbergamt. 

Nap öli: 

R. Accademia déllé scienze hsiche e matematiche. 

Neufchátel: 

Société des Sciences naturelles. 

Newcastle upon Tine: 

Institute of mining and mechanical engineers. 

Osnabrück: 

Naturwissenschaftlicher Verein. 

Padua: 

Societa veneto-trentina di scienze naturale. 

Palermo: 

Accademia palermitana di scienze, lettere ed arti. 

Paris: 

Academie des Sciences. 

Société géologique de Francé. 
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Ecole des mines. 

Musée national d’histoire naturelle. 

Pisa: 

Societa toscana di scienze naturali. 

Prag: 

Kgl. bolim. Gesellschaft dér "Wissenschaften. 

Begensburg: 

Zoologisch-mineralogische Gesellschaft. 

Biga: 

Naturforscher-Véréin. 

Bio de Janeiro : 

Commission géologique de T empire du Bresil. 

Boma: 

Reale comitato geologico d’Italia. 

Reale Accademia dei Lincei. 

San-Francisco : 

Academy of Science. 

Salzburg: 

Central-Ausschuss des deutschen und österreichischen Alpenvereins. 

St.-Louis (Missouri U. S. A.): 

Academie of Science. 

St.-Petersbourg: 

Académie imp. des Sciences de Russie. 

Kais. russ. mineralogische Gesellschaft. 

Comte geologique du m mistere des domaines. 

Stockholm : 

Académie royale suedoise des Sciences. 

Institut royal geologique de la Suéde. 

Strassburg : 

Commission für die geologische Landesuntersuchung von Elsass- 

Lothringen. 

Stuttgart: 

Véréin für vaterlandische Naturkunde in Württemberg. 

Tokio: 

Seismological Society of Japan. 

University of Tokio (Tokio Daigaku). 

Torino: 

R. Accademia déllé scienze di Torino. 

Trondhjem : 

Kong. norske videnskabers sels-kab. 

Venezia: 

Reale istituto veneto di scienze. 
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Washington: 

United states geological survey. 

Wien: 

Kais. Akademie dér Wissenscliaften. 

K. k. geologische Reichsanstalt. 

K. u. k. Militár-Geographisches Institut. 

Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie dér k. k. technischen Hoeh- 

schule. 

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. 

Véréin zűr Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. 

Antbropologische Gesellscbaft. 

Würzbnrg: 

Physikalisch-medizinische Gesellscbaft. 

Zürich : 

Schweizerische geologische Commission. 

Naturforschende Gesellschaft. 

JEGYZÉKE 

AZON TESTÜLETEKNEK, MELYEKNEK A MAGYAR KIK. FÖLDTANI INTÉZET KIADVÁNYAI AJÁNDÉKKÉP 

MEGKÜLDETNEK. 

I. Belföldön. 

A kepviselőház könyvtára, Budapest. 

Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest. 

« « « Ásvány-Földtani osztálya, Budapest. 

Erdélyi Muzeum-Egylet, Kolozsvár. 

Somogyi könyvtár, Szeged. 

M. kir. Tengerészeti Hatóság, Fiume. 

M. kir. Tudomány-Egyetem, Budapest. 

« « « Kolozsvár. 

M. kir. Józseí-Műegyetem, Budapest. 

M. kir. Gazdasági Akadémia, Magyar-Óvár. 

M. kir. Gazdasági felsőbb tanintézet, Debreczen. 

« « « « Keszthely. 

« « « « Kolos-Monostor. 
/ 

Állami tanitónő-kepző intézet, Budapest II. kér. 

« « « « « VI. kér. 

A m. kir. középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Iskolája, Budapest. 
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M. kir. Állami főgymnasium, Eszék. 
Fehértemplom. 

Fiume. 
Kaposvár. 

Fosoncz. 

Munkács. 

Nagy-Szeben. 

Szatmár. 

Újvidék. 

Zengg. 

Zombor. 

A cisterci-rend főgymnasium a, Baja. 

Kir. egyet. kath. főgymnasium, Budapest II. kér. 

Kir. kath. főgymnasium, Beszterczebánya. 

« Budapest V. kér. 

« Eperjes. 

« Főcse. 

« Pozsony. 

« Selmeczbánya. 

« Unghvár 

M. kir. Állami reál-gymnasium, Pancsova. 

« « « Rakovácz. 

M. kir. Állami főreáliskola, Arad. 

Budapest II. kér. 

« V. kér. 

Déva. 

Győr. 

Kassa. 

Kecskemét. 

Körmöcz. 

Főcse. 

Nagy-Kálló. 

Nagy-Várad. 

Pécs. 

Soprony. 

Szeged. 

Székely-Udvarhely. 

Székes-Fehérvár. 

Temesvár. 

Zágráb. 

Állami közép- ipariskola, Budapest. 
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II. Külföldön. 

Redaktion des «Neues Jakrb. für. Miner. Geologie und Paláontologie» in 

Heidelberg. 

Kgl. bayr. paláontologisches Staatsmuseum, München. 

Smithsonian Institution, Washington. U. S. A. 

K. k. Naturhistorisches Hofmuseum, Wien. 

K. k. Universitát, Wien. 

Hátramaradt még, liogy kifejezést adjunk köszönetünknek, melylyel a 

nagyméltóságú minisztériumnak tartozunk ama kegyes pártfogásért, melyben 

a földtani intézetet az ügyeinket ott intéző körök részesítik, és csakis ezen 

támogatásnak köszönhetjük ha úgy külső, mint belső működésűnkben némi 

siker kisért. E jó indulat tette lehetővé, hogy az intézet kiterjedtebb működé¬ 

sével járó administrationális munkaszaporulat legyőzésére az ideiglenes 

díjnokot a lefolyt évben is segítkezésűl bírhattuk, s ép úgy szolgaszemelyze- 

tünket legalább egy ideiglenes szolga felvétele által is szaporíthattuk. 

Mély hálával tartozunk továbbá Kemény Gábor br. közmunka- és közle¬ 

kedési m. k. miniszter úr ő nagyméltóságának azon kegyességéért, melylyel 

a földtani intézet szakszemélyzetét az ennek közhasznú működésével egybe¬ 

kötött utazásai alkalmával a magyar államvasutak részéről is támogattatja. 

Fogadja egyúttal az I. cs. k. szab. dunagőzhajózási társulat tekintetes igaz¬ 

gatósága, mely a hazai földtani intézet tagjainak vizsgálatait a maga részéről 

is mindenkor a legnagyobb előzékenységgel támogatta, az intézet geologjai- 

nak legőszintébb köszönetét, szintúgy az osztrák-magyar államvasut tekin¬ 

tetes igazgatósága. 

Budapest, 1885. április havában. 

A magy. kir. földtani intézet igazgatósága: 

Böckh János. 
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n. FÖLVÉTELI JELENTÉSEK. 

1. JELENTÉS AZ 1884. ÉV NYARÁN A RÉZHEGYSÉG ÉSZAK- 

NYUGOTI VÉGÉN, A NAGY-BÁRÓD FELSŐ-DARNA KÖZTI VIDÉ¬ 

KEN ESZKÖZÖLT FÖLDTANI RÉSZLETES FÖLVÉTELRŐL. 

MaTYASOVSZKY JAKAB-tÓl. 

Az 1848-iki nyárra szóló felvételi terv szerint, számomra azon hegyes- 

dombos vidék geológiai átvizsgálása jelöltetett ki, mely kelet felé az előbbi 

években, szintén általam átkutatott vidékhez folytatásképen csatlakozik, és 

nyűgöt felé, a Sebes-Kőrös völgy jobb partján teiül el egészen Nagy-Váradig, 

a nagy magyar alföld szegélyéig. Kitűzött feladatomat azonban, sajnos, nem 

teljesíthettem úgy mint ezt szándékoztam. Ugyanis szeptember hó közepe 

táján baleset következtében, mely ballábamon intágulást idézett elő, vala¬ 

mint makacs rheumatikus fájdalmak miatt, kénytelen valók a további geoló¬ 

giai felvételt félbeszakítani. 

Mind ezek daczára a felvételve szánt vidéknek legnagyobb és kompli¬ 

káltabb részét átvizsgáltam. A múlt nyáron felvett területem, szabatosabban 

körülírva, a következő községek által van határolva : 

Kelet felől Korniczel, éjszak- és éjszaknyugot felől a Kózbegység víz¬ 

választója, illetőleg a Bihar- és Szilágymegyék közti határa egészen Barom¬ 

iakig, innen nyűgöt és délnyugot felé, Verzár, Almaszeg, Bodonos, Felső- 

Derna, Bogdánszovárhegy, Mező-Telegdig kepezi a határt, délfelől pedig a 

S.-Körös határolja az általam múlt nyáron felvett területet egészen Ivorni- 

czelig. Az itt körülírt vidéken a geológiai viszonyok egészen hasonlókép 

folytatódnak, mint a ltézhegység szomszédos, előbb átvizs ált részein, 

melyekről megelőző évi jelentéseimben szóltam; azért, fölösleges ismétlések 

kikerülése miatt, a már ismert geológiai viszonyokat röviden fogom felemlí¬ 

teni és csak az észlelt újaid) adatokat fogom bővebben tárgyalni. 

Az alapkőzetet itt is a kristályos palakőzetek képezik, melyek a Rézhegy¬ 

séget alkotják. A csillámpala, mely helyenként phyllites, majd chloritos, bő 

gránátkristály tartalommal, változatokat mutat, a domináló kőzet, úgy, hogy 

a földtani térképen is mint ilyen lett kitüntetve. A gneiszt csak két helyen, 

Nagy-Báród és Korniczel környékén tüntettem külön ki a térképen, hol is 

nagyol)!) kiterjedéssel bir, ámbár a csillámpala-összletben több helyütt ész¬ 

leltem a gneisz előfordúlását kisebb elterjedésben, de a csillámpala és a 

gneisz közti átmenet oly ingadozó határok között mutatkozott, hogy a gneisz 

különválása a térképen nem volt keresztül vihető. A Bisztra völgyben, nem 
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messze a feketeerdői gyártól, ott a liol a Bisztra könyökforma fordulatot 

tesz, azaz ott, hol a patak keletnyugati irányát hirtelen éjszak-, Bodonos felé 

változtatja, gránitot észleltem, de az is csak mint telér fordul elő, ep úgy 

mint a kvarczit, mely egyszersmind részben a kvarczot szolgáltatja a fekete 

erdői üveggyárnak. 

Szóban forgó felvételi területemben, geológiai értelemben véve, a legidő¬ 

sebb üledékes képződmények, illetőleg réteges kőzetek a kréta-systema által 

vannak képviselve, mely másodkorbeli rétegek közvetlen a kristályos pala¬ 

kőzetekre rakódtak le. Korniczeltől kezdve, — mely vidéken már az előbbi 

nyáron kimutattam a Gosau-rétegek elterjedését -— a kréta-systemálioz tar¬ 

tozó rétegek innen nyűgöt-éjszak-nyugoti irányban, egészen Kövesdig, 

majdnem szakadatlan és átlag 600 öl széles övben szegélyzik a Rézhegység 

kristályos palakőzeteit. 

Nagy-Báród és Csiklye környékén, ép úgy mint ezt Ivorniczel vidéké¬ 

ről más alkalommal megemlítettem, a kréta-systemálioz tartozó rétegek főleg 

homokkőből, homokos márgából és márgás mészkőből állanak, e rétegek 

azonban nagy zavarásokat szenvedtek az itt hatalmasan feltódult trachyt által. 

A homokkő néha nagyon szilárd minőségben található, mint példáúl 

Nagy-Báródtól éjszakra, a Strunc nevű hegy magaslatán, hol is kvarczitos 

jellemű, tiszta fehér homokkő sziklákra akadunk. Más helyen megint a 

homokkő rétegek inkább konglomerátos jelleműek, és kevésbbé szilárdak, 

sőt könnyen szétmorzsolliatók és vörös-barnás szintiek. 

A krétakorbeli rétegek egymásközti települési viszonyait, sajnos, nem 

sikerült egészen világosan felderíteni, minthogy egyrészt a Nagy-Báród kör¬ 

nyékén, nevezetesen a Muszkavölgyben kezdeményezett kőszénbányászat 

jelenleg már semmi föltárást nem mutathat, az elhagyott bányák beszaka¬ 

dása következtében, másrészt sűrű ős erdőség borítja azon vidéket, hol esetleg 

alkalmas feltárásokat lehetne találni nevezett rétegekben; továbbá a trachyt 

által okozott rétegzavarások is tetemesen nehezítik a helyes rétegosztályozást. 

Általában annyi mégis konstatálható volt, hogy Nagy-Báród környé¬ 

kén a krétakorbeli rétegekben három rétegcsoport különböztethető meg. 

A homokkőrétegek, melyek egyszersmind a vidék felületén elterjedvék, 

és így a földtani térképen is csupán ezek nyertek kifejezést, a krétakorbeli 

rétegek felső, illetőleg fiatalabb szintjét képviselik. Nekem ugyan nem 

sikerült e homokkövekben Nagy-Báród környékén irányadó szerves marad¬ 

ványokat találni, de Hantken Miksa tanár úr, ki a nagy-báródi szénbányá¬ 

kat külön tanulmányozta, mikor ezek még reménynyel kecsegtető üzemben 

voltak, felemlít* egy kiváló nagyságú Inoccramus fajt, melyet a szóban 

forgó homokkőben talált. 

* Hantken Miksa, A magyar korona országainak széntelepei és szénbányá¬ 

szata. Budapest, 1878. Pag. 184. 
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Az említett homokkő alatt következik egy rétegcsoport, mely szürkés¬ 

fekete, csillámos, homokos agyagból és laza homokkőből áll. Főleg a csillá- 

mos homokos agyag rétegek nagy mennyiségű faunát tartalmaznak. 

A leggyakoribb kövületek benne az Actaeonella gigantea, Omphalia 

Kefeinsteini, Nerinea Buclú és a Cardium Ottói. E kövületes rétegcsoport 

alatt, következik egy édesvízi rétegsorozat, mely rétegsorozat főleg szénpalá¬ 

ból, márgás, bitumenes mészkőből és barnaszénből áll. Ez édezvizi réteg 

sorozat feküjét, tehát vastagságát sem észlelhettem és így kérdéses, vájjon e 

retegsorozat meg a fölötte lévő rétegcsoporthoz számítandó-e, vagy pedig 

külön csoportnak tekintendő? 

A nagy-báródi barnaszén-bányászat néhány év óta tönkre ment. 

A trachyt föltódulása a különben jó minőségű széntelepet egyes foszlá¬ 

nyokra szaggata, mely körülmény lehetetlenné teszi a lucrativ bányamű¬ 

velést. 

Cséklye és Lokk közt a krétakorbeli rétegek vonulatában félbeszakadás 

mutatkozik, itt a szármáti kavicsos-agyagos rétegek települnek közvetlen a 

csillám]ialára. 

Lokktól kezdve a kréta-systemálioz tartozó rétegek tovább húzódnak 

ugyan éj szak-nyugat-éj szaki irányban, de a rétegek ezentúl más jelleműek; 

ezek majdnem kizárólag márgás és dolomitos mészkőből állanak. E mészkő¬ 

rétegek különösen Tőtős és Pestes határában nagy kifejlődésűek és a Petrisiu 

nevű magaslaton számos dolina látható. Csak a sólyomkői vár aljában és 

a felső-lugosi völgyben észleltem barnás-vörös laza homokkő és homokos 

márgaretegeket, melyek csekély elterjedéssel a kréta-mészkő felnijében buk¬ 

kannak napfényre. 

A felső-lugosi völgyben, valamint Kövesdnél, a Vale-mare nevű völgy¬ 

ben a krétakorbeli mészkő csak egyes sziklákban lép fel a neogen-rétegek 

födte területen. 

Nevezett mészkőrétegekben alig találni szerves maradványokat és ha 

esetleg mégis akadunk kövületekre, ezek oly állapotban vannak, mely nem 

engedi a rétegek pontosabb osztályozását, és csak annyit bizonyítanak, hogy 

a kréta-systemába valók. 

A harmadkori systémából csak a neogen képolet legifjabb emeletei, a 

szármáti és a congeria-rétegek lépnek fel ezidei felvételi területemen. 

A szármáti emelet alsó szintje főleg agyagos homok-és kavics-rétegek¬ 

ből áll; a kavicsanyag nagyrészben mészkő és trachyt görélyeket tartalmaz, 

mely görélyek a közel szálban álló krétakorbeli mészkőből és trachytból 

származnak. A szármáti rétegek ez alsó szintjében, nevezetesen Korniczel, 

Nagy-Bárod és Lokk környékén, 1—2 met. vastag lignit-telepek fordulnak 

elő, mely telepek azonban csakis helybeli használatra való szenet szolgáltat¬ 

hatnának és így az eddig alig értékesíthető őserdőség mellett, és e vidék 

minden nevezetesebb ipar hiányában, nem bírnak technikai fontossággal. 
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A szármáti rétegek felső szintje kiválóan fehér mészmárgából áll. E rétegek 

főleg a S.-Kőrös jobb partján, egészen le Alsó-Lúgosig, vannak hatalmasan 

kifejlődve. E márgákban számos halpikkely található, de némely rétegek 

majdnem kizárólag Pdssoakkal vannak telve, mint ezt már tavali jelenté¬ 

semben is megjegyeztem és e fehér margákat Eissoa-márgánakneveztem el. 

A pontusi emelet rétégéi, felvételi területemen, Alsó-Lúgostól kezdve 

nyernek nagyobb elterjedést. A Rézhegységet nyugatról és északról sze- 

gélyző dombvidék, mely agyag- és homokrétegekből áll, mind ebbe a képletbe 

tartoznak. 

E rétegek különös figyelmet érdemelnek a gazdag és vastag asphalt és 

lignittelepek miatt, melyeket tartalmaznak. Tatáros, Felső-Derna és Bodo- 

nos mellett a congeria-homokrétegek helyenként 18 méter vastagságban 

vannak telítve asplialttal, sőt Felső-Dernán több méter vastagságú tiszta 

asphalt is fordúlelő. Sajnos, ottlétemkor a bányákat meg nem szemlélhettem ; 

mert az üzem félévi szünetelése óta azok járhatatlanokká váltak, azonban 

a felügyelői személyzet adatai szerint egy mélyesztett aknában az asphalt 

tartalmú rétegek még nagyobb mélységben folytatódnak, fölváltva 1—2 met. 

vastagságú lignitteleppel. Legnagyobb csodálkozásomra azonban, a lignit¬ 

telep nem használtatott fel tüzelő anyagnak az asphalt kiolvasztására. 

Középes és Baromiak határában több helyen 1 méternél vastagabb 

telepet észleltem majdnem vízszintes településben. Középesnél a lignittelep 

fölött és alatt kékes-szürke agyagrétegek vannak, melyek némi tűzállóság- 
/ 

gal bírnak. Építészeti czélokra minden esetre kitűnő téglákat lehetne neve¬ 

zett agyagból égetni. 

Az örvéndi valamint az alsó-lugosi szőlők alján a congeria homok meg¬ 

lehetős tiszta kvarczszemekből áll, és ha mosás által a homok csekély csil¬ 

lám- és agyag-tartalma eltávolíttatnék, közönséges üveggyártásra előnynyel 

lehetne felhasználni. 

A vulkánikus kőzet, mely Nagy-Báródtól éjszakra nagyobb elterjedés¬ 

sel bir, biotit-ortlioklas-kvarcz-trachyt. A kőzet alapanyaga fehér és kvar- 

czosodott, a számos és nagyobb kvarcz- és földpátkristályok benne, a 

kőzetnek porphyrikus jellemet kölcsönöznek. Dr. Schafarzik F. szives meg¬ 

határozása következtében a földpát perthitnek bizonyult. Nevezett trachyt- 

kőzet kitörésbeli korát legnagyobb valószínűséggel az ó-harmadkorba tehetjük, 

minthogy egyrészt a krétakorbeli rétegek a trachyt által okozott zavarásokat 

mutatnak, másrészt a neogen lerakodásokban igen számos trachyt anyagot 

találunk, mely körülmény a trachyt létezését feltételezi, mielőtt a neogén 

rétegek lerakodása megkezdődött. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 17 
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2. JELENTÉS AZ 1884. ÉV NYARÁN A MAROS ÉS A FEHÉR¬ 

KÖRÖS KÖZÖTTI HEGYVIDÉKEN ESZKÖZÖLT FÖLDTANI RÉSZ¬ 

LETES FELVÉTELRŐL. 

Lóczy Lajos-tói. 

A lefolyt nyáron a megelőző évben megkezdett munkát folytattam a 

Maros jobb partján elterülő «Hegyes» hegycsoportban; csupán Lippánál 

kerültem a balpartra, hol azután a Maros balpartját kísérő diluviális terrasz 

szelét is nyugat felé egész Kisfalud (Engelsbrunn) helységig bejártam. 

Az idén felvett terület jobbára még ugyanazon térképlapokra esik, 

melyeket múlt évi jelentésemben felsoroltam.* 

Az 1883. évi campagne alatt a hegység nyugati homlokán, hol a sző¬ 

lők területe kitűnő feltárásokkal kínálkozott, megismerkedtem azokkal a 

kőzetekkel és képződményekkel, melyek az ott észlelt csapásirányoknak meg- 

felelőleg kelet felé beljebb a hegységbe nyomozandók voltak. Ezért egész¬ 

ben véve a múlt évi jelentésemben elmondottakra kell utalnom, egyrészt 

azért, mert az abban felsorolt képződményekben az idén bejárt területen 

csak is egy újabb járult hozzá, másrészt meg azért is, mert az egész hegység 

orografiai vázlata ott található. 

Idei munkaterületem nagyobbára a délnek nyíló kladovai, solymosi és 

milovai patakok, és a Csigerbe siető aranyági víz gyűjtő területére esik és 

magába foglalja a legmagasabb csúcsok, úgymint a Cioca Mlátin (571 mj), a 

Hegyes (800 mf) és Capu Jernova (628 ™f) vidékét. 

Aradmegye területén: Kladova, Radna, Sólymos, Milova, Odvos, 

Aranyág, Draucz községek határában; Temesmegyében pedig főleg Lippa 

város területén működtem. A fennemlített patakok mind a vízválasztónak a 

Cioca Mlátin és a Hegyes között fekvő darabjáról jönnek. Azon nyugatról 

kelet felé még a következő csúcsok emelkednek: Cruce Tiganului 357 mj, 

Livorsca (C. Urvigy) 561 m/, Piatra alba 571 mj. A Cruce Tiganului két olda¬ 

lán a vízválasztón igen mély nyergek vannak: a nyugat felöl valónak ten¬ 

gerszín feletti magassága 394 m], a tőle keletre esőé pedig 431 mj. 

A Maros felé nyíló három völgy a Kladovitia, a solymosi völgy és a 

* Földtani Közlöny, XIV. kötet 1884. Évf. 197..lap. 

Az idén használt lapok a következők: 

Ku. Ln (1 : 144000), Z. 21. Col. XXV. (1: 75000) specziális térképek. — 

SS, (1 : 28800) KW. — NO. — SW. — SO. (1 : 25000) eredeti felvé- 
O J, 02 01,02 AAV 

telek fényképmásolatai. 
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milovai nagy völgy nagyobbrészt szűk 'sziklavölgyek, a közéjük eső haránt 

gerinczek magas csúcsokkal közelítik meg a Maros síkját. A Kladovitia és a 

solymosi völgy közti gerinczen a Cioca Igris 509 m] ;' a solymos-milovain 

pedig a Capu Jernova 628 w/ csúcs tűnik fel legjobban a Maros völgyében 

járónak. Mind e völgyekben a völgybevésés van folyamatban és völgymentó- 

ben a mélyesztési szakaszok az anyaglerakódási helyekhez képest túlsúly¬ 

ban vannak. Mind e mellett a szóban forgó völgyutak felső eloszlásaikban 

sem bírnak nagy eséssel, hanem egész hosszukban igen egyenletes lejtésű 

szelvényt mutatnak. 

Egészen más képet ad az aranyági völgy, mely a Cioca Mlátin és a 

Hegyes közti vízválasztóról kapja a vizét. Ennek ugyanis nem csak Arany¬ 

ágnál (192 mj) van széles völgylapálya, hol a hegységet elhagyja, hanem 

alluviális síkját négy kilométernél följebb egész az uradalmi erdészlakig 

A HEGYES GEOGRÁFIÁI HARÁNT SZELVÉNYE. 

E. Hegyes 800 m. V. Ivanitia 708 m. Capn Jernova 6á8 m. I). 

(Cassoia) megtartja. E helyen a völgy három ágra oszlik (Valia Eadevi, 

V. Solymosului, V. Hegyesului), melyekben a bárha jóval keskenyebb anyag¬ 

lerakási völgysíkok még a nevezett völgyek további szétágazásai fölé is felnyúl¬ 

nak. A Korcsmahegy és a Hegyes közti gerincz képezte félkörből a völgyek 

sugarasan futnak össze az erdészlaknál, bennük az alluviális völgysík 

240—260 mj tengerszín feletti magasságban éri végét, olyan pontokon, 

melyek a vízválasztó 450—500 mj közti csúcsait ide s tova egy kilométernyi 

vízszintesen mért távolságra közelítik meg. A hasonló magasságú völgyfenék 

a katonai felvételek adatai szerint a solymosi völgyben 3, a milovai völgyben 

4 kilométernyire esik ugyanazon csúcsoktól. 

Ez adatok világosan illusztrálják azt a bizonyosságot, hogy a Hegyes 

éjszaki oldala sokkal meredekebb esésű a délinél. Nem csak a völgyutak lej¬ 

tési viszonyai bizonyítják ezt, hanem azok a körvonalok is megerősítik, 

melyekben a Pankotánál álló szemlélő előtt a Hegyes tömege feltűnik. Az a 

17* 
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haránt szelvény, melyet a Hegyesen át vetett metszet ad, rajzban is szem- 

lélhetővó teszi a fent elmondottakat. Hasonlót bizonyítana egy a Drocsa 

hegyen keresztül fektetett szelvény is.* 

Ha az oldalak lejtését egybevetjük a Hegyesnek geológiai szerkezeté¬ 

vel, úgy ebben a déli oldal lankásabb voltát és az éjszakinak meredekségét iga¬ 

zolva találjuk. A rétegdőlés ugyanis a hegységben uralkodóan déli irányú; 

nemcsak a Hegyest és az éjszaki oldalt alkotó phyllitekben látható ez, hanem 

feltűnően mutatkozik az azoktól délre nagy tömegben elterülő Diorit és Gra- 

nitit kőzet hasadáslapjainál is. 

Míg tehát a hegység déli oldala a szerkezeti dölésiránynyal lejt: az 

éjszaki oldalt a phyllitnek rétegfejei alkotják. 

Az pedig tapasztalati törvény, hogy a hegységeknek azon oldala, mely 

a rétegekkel lejt, lankásabb esésű amannál, mely a rétegfejeket mutatja. 

Hogy a régibb leírások ellenkezőt mondtak e hegységről, az könnyen 

kimagyarázható a Marosvölgy szűk voltából s aradmegyei szakaszának 

szorosaiból. 

De éjjen a solymos-lippai sziklaszoros, mely idei munkaterületembe 

esett, azt mutatja, hogy a Marosvölgy szorulataiban látható meredekebb 

hegylejtők csak helybeliek és rövid kitérjedésűek, mivel csakhamar az álta¬ 

lános gyengébb lejtésbe mennek át. Azonkívül nem csak a geológiai, de még 

a jó topographiai térkép is demonstrálja, miszerint a Hegyes déli orogra- 

phiai határát nem szabad a hidrographiaival: a Marossal egybevetnünk. 

Nem csak a geológiai képződmények nyúlnak át ugyanis a balpartra, hol 

azután nem sokára a pontusi emelet rétegei alatt tűnnek el, hanem jól lát¬ 

ható az is, hogy a balparton a Maros felett vannak ép ez előbbi körülmény¬ 

nél fogva a nagyobb magaslatok, melyek délfelé gyorsan alacsonyodnak s a te- 

mesmegyei hullámos és mélyen barázdált harmadkori fensíkban mosódnak el. 

Solymosvára romjaitól, vagy a lippai szőlők legmagasabb pontjáról, 

hóimét meglepően regényes látkép nyílik, világosan kivehető: hogy a bal¬ 

part a jobboldali hegylejtőnek a folytatása, és hogy ebbe a lejtőbe a Maros- 

völgy egy szűk csatornaként van bemélyesztve. 

Korábbi jegyzeteimben ** kimutatni törekedtem, hogy a Maros alsó 

középíolyása egy olyan bemetszési völgy, mely egy orografiai hegység déli 

szegélyébe vésetett be; úgy hogy a hegység déli lejtése nem a Maros-völgy¬ 

ben, hanem a temesmegyei és krassó-szörénymegyei hullámos dombvidéken 

éri végét. Miként említém, Kadna-Lippánál a Maros egy festői szorosból lép 

ki, midőn a hegységtől megválik. E szoros mintegy 3*5 km. hosszú és széles- 

* Azért tartottam szükségesnek ezeket körülírni, mert Hunfalvy János alap¬ 

vető munkája «A magyar birodalom természeti viszonyainál• leírása» régibb adatok 

alapján azt fejezi ki, hogy «A Drocsa-Hegyes hegység lejtésre a Maros völgye felé 

sokkal meredekebb mint a Fehér-Körös felé» II. köt. 248. lap. 

** Földtani Közlöny VI. köt. 1876. 86. lap. VII. köt. 1877. 181. lap. 
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sége igen egyenletesen mindenütt 500 méternyi, úgy hogy magas vízállásnál 

a víz a völgyfeneket egész kiterjedésében ellepi. Mind a két parton egész 

135 méterig emelkedő magas meredek, sziklás oldalak szorítják be a völgyet. 

A solymos-lippai szoros éjszaknak gyenge ívben görbül, felső végének jobb 

oldali sziklafalai ennek következtében elzárják a tekintetet fölfelé. 

A radna-lippai Maroshidról ezért festői kép tárul ki előttünk. A Maros 

szurdok kopár Granitit-sziklái fölfelé erdős hegyoldalakba mennek át; a hát¬ 

téren a csak 8 kmnyire eső 628 m. magas Capu Jernova uralkodik. 

Sólymosnak bosszúra nyúló utczája szegélyzi a jobb oldali sziklafal 

alját és a liol a házsor véget ért, egy meredek sziklafok tetején Solymos- 

várának elég jó állapotban lévő romjai képezik a megragadó kép központját. 

Minden szépsége mellett is csalékony kép ez ! 

A ki először szemléli, bizonyára abban a reményben ringatódzik, hogy 

ez csak kezdete a Marosvölgy szépségeinek és mindinkább regényesebb képek 

következnek utána a mint útja az erdélyi határ felé vezeti. 

Csakhamar beáll a csalódás, mivel a negyedik kilométer után, melyet 

Radna-Lippától fölfelé a folyó mentén megteszünk, kitágul a völgy és jó 

darabig még az aradliegyaljaiaknál is szelidebb hegyoldalok kisérik tovább. 

* 

Ez évi munkaterületemen a következő réteges jellemű képződmények¬ 
kel találkoztam : 

1. Kristályos és félig kristályos (metamorf) palák. 

2. Quarczit homokkő, arkoza és agyagpala («grauwacke» képződmény). 

3. Kárpáti homokkő stb. | 
4. Gosau homokkő \ V1(^a 

5. Diluvium a) Rétegzett kavics és kavicsos agyag. 

b) Babérczes agyag és alárendelten lösz. 
6. Alluvium. 

Az eruptív tömeges kőzetek pedig ezek: Diörit, Granitit, Felsitporphyr. 

I. Réteges kőzetek. 

Kristályos és félig kristályos palák (phyllitek). 

A múlt évben vázolt phyllit a Hidegkút-Korcsmahegy gerinczről az 

aranyági völgyeknek vízterületét csaknem egészen elfoglalja. Ebből áll 

a Hegyesnek 800 méteres csúcsa is. Kelet felé egész a duudi Yalea Mileviig 
jártam be a phyllit-területet. 

Ugyanazok a változatok kerültek elém az idén is, melyeket a múlt 

évben a kovaszinczi, a világosi, a kladovai és az ágrisi kerületekben fel¬ 
ismertem. 



254 A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1884-RŐL. 

Ezek a közönséges kékes szürke agyagcsillámpala, cliloritos phyllit, kris¬ 

tályos mészkő vékony padokban, quarczcsomós sericites-csillámpbyllit és 

arkoza quarczit.* 

A rétegek telepedése a múlt évben észlelteknek ismétlését mutatja; 

a Korcsmahegy környékén D és DDK a rétegdőlés, de tovább keletre az 

aranyági völgy balján és az ágrisi nagy völgyben a dőlésirány DNyi-i lesz 

a Hegyes tömegében pedig DDNy—DEK-i irányok közt változik. 

Azonkívül az aranyági völgy felső részében a Yalea Solymosúlúi és 

ennek Yalea Bugilor nevű keleti mellékágában a cliloritos phyllit közé 

betelepedett vékony mészkőpadok egy kúpos boltozat alakjában vannak. 

Továbbá a Hegyes éjszaki oldalán a Draucz helységnek tartó Valea de Draucz, 

Yalea de Siklós és Yalea de uscatu (Szárasztó völgy) mentén cliloritos rnész- 

phyllit és arkoza-padok gyüredezést és ismételt éj szaki dőlést (ENy és EK 

között változót) mutatnak. 

Végre vetődésekre, sőt vízszintes eltolásokra is nem egy helyen lehet 

* Telek János tanársegéd úr dr. Wartha Vincze tanár úr műegyetemi labo¬ 
ratóriumában szíves volt nehány Sericites palának elemzését elvégezni. 

I. II. III. 
Izzítási veszteség ... ... ... 1-32% 2-68% 2-59% 
Kovasav (Sí 02) .. — 88-88 « 70'6t « 80*67 « 

Timföld (Al2 03)... ... ... ... 7-87 « 16-65 « 11-02 « 

Vasoxyd (Fe2 Os) ... _ ... 1-18 « 2-02 « 1-05 « 

Vasoxydul (Fe 0) ... ... — 0-18 « 0-20 (( 0-17 « 

Mész (Ca 0) ... ... ... — 0 36 « 0-37 « 

Magnézia (Mg 0) ... ... ... 0-23 « 0-32 « 0-12 « 

Káli (K„ 0) ... ... ... ... — 6-82 « 4T4 « 

Összeg 99-66% 99 69% 100-13%. 
I. Paulis II. Kovaszincz. III. Radnucza. 

A Magnézia csekély mennyisége a Talkhoz való rokonságot bizonyossággal 
kizárja. A nagy kovasav-tartalmat a quarcz benlétének kell tulajdonítani, mig a 
Kálinak elég nagy mennyisége rábizonyít a kálicsillámok összetételére, melylyel a 
Sericité tudvalevőleg azonos. Laspeyres elemzése szerint (Groth, Zeitsclirift. IV. köt. 
249. lap) a liallgarteni Sericit összetétele a következő : 

Légnedvesség 105°-nál 
Sósavban oldhatatlan . 
Kovasav — ... ... 
Timföld ... _ _ . 
Vasoxyd ... ... ... 
Vasoxydul _ ... 
Mész ... ... ... 
Magnézia ... ... 
Káli ... ... ... ... 
Nátron ... ... ... 
Víz ... ... ... ... 

A. 
0.279% 

19-021 <« 

B. 

37-708 « 45-361 % 
27-365 « 32-919 « 

1-702 « 2-04S « A száraz nem tiszta 

1-465 « 1-762 « B. 105°-os tiszta 

0-411 « 0-494 « anyag. 

0-744 « 0-895 « 
9-702 « 11-671 « 
0-602 « 0 724 « 
3-430« 4*126 « 

102-429% 100T00u/o 
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a rétegek hirtelen való discordáns változásából és folytonosság hiányából 

következtetni. 

A sűrű erdők és ezekben a vastag televénytakaró meghiúsítanak minden 

reményt a sejthető telepedési rendellenességek biztos felderítésére. Mig a 

phyllitnek többi változatai általában szabályos vonulatokban nyúlnak el 

nyugotról kelet felé; a quarczcsomós padok elterjedésében szabálytalanságot 

vettem észre. Vizsgálatuk közben ugyanis azt a benyomást szereztem róluk, 

mintha nem képeznének állandó vastagságban követhető vonulatokat, hanem 

a különböző phyllitváltozatokat átszelő elágazásokat. 

így a Hegyes keleti oldalán a quarczos csillámphyllitpadok összefüggő 

komplexust kéjteznek, mely éjszakról délre egy kilométerrel szélesebb; nyugat 

felé ez több ágra oszlik, melyek azonban az aranyági völgyön túl nem nyo¬ 

mozhatok. Ezt a jelenséget abból lehetne legegyszerűbben kimagyarázni, 

ha bebizonyítható volna, hogy a quarczcsomós (sőt néhol brekcziás tekintetű) 

padok nem képviselnek telepeket, hanem csak a phyllitnek a metamorfizmus 

közben kifejtett quarczban bövelkedőbb részei volnának. 

A kristályos palák közé tartozik még egy nagyobb vastagságban fellépő 

quarezit vonulat is, mely azért érdemel figyelmet, mivel közel fekszik a «grau- 

wacke» képződmény phyllitfeküjéhez. 

Legelőbb a kladovai és az arányági völgy válaszgerinczén hirtelen 

kiemelkedő 512 m. magas Claiciora (Aranyág felöl Verfu Storácz a neve) 

vettem észre nagyobb vastagságban azokat a quarczitos arkoza-padokat, 

melyekről a kovaszincz-kladovai területről, mint vékony betelepedésekről 

szóltam múlt évi jelentésemben. 

Vastagságuk e helyen legalább 50—60 méter. A kladovai völgytől 

a Cliiciorán át az itt quarczithomokkő tekintetű phyllites-palás arkoza-pado¬ 

kat egész az aranyági erdészlakig lehet egybefüggésben követni. Annak a 

hegyhátnak a sziklás élét képezik, mely a Cliiciorától keletre a Valea Stoiaca 

és Valea Nemtiului közt a vadaskert kerítéséig nyúlik le. Ezeknek fedőjében 

ismét kékes és foltos phyllit fordul elő a V. Nemtiului mentén, a «grauwacke» 

közvetlen fekiijét képezve. 

A Marosvölgy mellékén szintén rájutottam a phyllit-területre. Abban a 

völgytágulatban, mely a solymos-lippai gránit-szoros fölött van, északfelől 

nehány ponton egész az országúiig leér a phyllit, mely kelet felé mindinkább 

szélesbedik és a milovai nagy völgyben a helységtől fölfelé már három kilo¬ 

méternyi széles övét foglal el. 

A phyllit ezen a helyen is déli dőlésű, a milovai völgyben meredek dél¬ 

keleti dőlés uralkodik. Kékesszürke finom szemű agyagcsillámpala az itteni 

kőzet, melyben egyes quarczit-padok és magnetites-cliloritos részek fordulnak 

elő. Nyugati határán Diorit, Granitit és Felsitporphyr-telérek ágaznak szét 

•benne. 

A solymosi Cioca-Piatracsúcs körül még két kisebbphyllit-részlet van; 
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az egyik a Diorit és a Granitit közötti határon, a másik magában a Gra- 

nititban. 

Eadnán, Lippán és a Diorit-Granitit által elfoglalt nagy területen igen 

sok helyen fordulnak elő kisebb phyllit részletek, rendesen nem nagy elter¬ 

jedéssel a csapásirányban és néha csak néhány méternyi vastagsággal. 

Megemlítendő róluk, hogy legtöbb esetben igen meredeken dőlnek délre és 

hogy rendszerint Ny—K-i általános csapásuk van. 

2. "Gramvacke» képződmény, agyagpala és quarczit-homokkő. Most 

sokkal határozottabban merem ezt az elnevezést használni, mint a múlt évben, 

azokra az agyagpalákra és quarczitos homokkövekre vagy arkozákra, melyek 

területemen a kristályos palák és a Diorit között Ny—K-i irányban végig 

húzódnak. Áz idén ugyanis több szelvényben sikerült észlelnem, miszerint a 

a phyllit és az agyagpala konkordáns telepedésben van és egy fokozatos 

petrografiai átmenet létezik itt a metamorfikus palákból az igazi agyagpa¬ 

lákba. A «grauwacke» képződményt a kladovai völgyből a Capu Mlátin-on át 

kelet felé egész a Hegyes haránt gerinczéig nyomoztam, hol az aranyági, mi¬ 

lovai, tauczi és duudi határok összeszögelnek. Feltűnő az, hogy a Capu Mla- 

tintól kezdve a Hegyesig e képződmény a vízválasztó gerinczet foglalja el. 

Nyugatról egész a Cruce Tiganului csúcsig az agyagpala, ettől keletre 

a Livorsca (C. Urvigy), a Piatra-Alba csúcsok körül és a Patu-Talhanului nevű 

hegyháton végig quarczitos homokkő és arkoza uralkodik. 

Az agyagpala a Kladovitia-ban, valamint a solymosi völgyben és a mi¬ 

lovai nagy völgy felső részeiben is el van terjedve. 

Az idén sokkal nagyobb vízszintes elterjedésben és nagyobb vastagság¬ 

ban találkoztam a képződménynyel, mint az 1883-iki nyáron. Mindamellett 

a Diorit és a Granitit okozta sokszoros megzavartatás, valamint a hiányos 

feltárások miatt, a telepedési viszonyok tanulmányozása igen sok nehézség¬ 

gel jár. Ezért a különböző helyeken szerzett, részben ellentétes jelentőségű 

adataim felsorolását és megbírálását akkoműkell halasztanom, midőn a kép¬ 

ződményt a vele érintkező phyllit és Diorit-Granitit vonulattal együtt egész, 

kiterjedésében ismerni fogom. 

Egyelőre csak nehányat sorolok fel följegyzéseimből. 

A Capu Mlatin hegyen aneroiddal eszközlött becslések szerint az agyag¬ 

pala vastagsága mintegy 140—150 méter. 

Ugyanitt konkordáns telepedésben találtam az agyagpalát alárendelt 

quarczitos-liomokkő padjaival együtt a phyllittel. A kladovai vagy az arany- 

ági árkokból a C. Mlátinra kapaszkodva azt észleltem, hogy az agyagcsillám- 

palából átmenet létezik az agyagpalába, a mennyiben e kettőnek határán az 

agyagpala vagy quarczitos homokkő-padok typusos phyllittel váltakoznak. 

Azonfelül a Chiciora phyllites quarczitjai, melyeket egy vastag phyllit-köz 

választ el a «gramvacke» képződménytől, szintén arra utalnak, hogy e hely¬ 

nek körülményeiből a metamorf palák és az el nem változott agyagpala stb_ 
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között keletkezési folytonosságára szabad következtetni. Hasonlót hirdetnek 

a Livorsca csúcs és Patu-Talhanului északi oldalairól följegyzett adataim. 

Ez ellentétben áll azon diskordáns telepedéssel, melyet két képződ¬ 

mény közt a kuvini és a kovaszinezi árkokban megfigyeltem. 

Abban a nagy Diorit-Granitit tömegben, mely a régi üledékekkel min¬ 

denütt dél felől érintkezik, az érintkezési határ közelében több izolált «grau- 

wackew részlet van a Diorit közé ékelve. A Tornya csúcson levő arkozárólmár 

a múlt évi jelentésben is megemlékeztem, az idén a paulis-világosi gerincz- 

nek mentén több helyen találtam kicsiny «grauwaeke» foltokra, úgymint: 

a Kecskésen, a Magúra és a La Coliba ovaina nevű csúcsokon. Nagyobb távol¬ 

ságra esik a vonulattól a Hotarel Biserici gerinczen a Cioca Ursului és Cioca 

Arilor közt lévő quarczithomokkő és agyagpalából álló hosszú foszlány. 

A Kladovitia völgy felső részében és a Cioca Nemtiului csúcson is 

nagyobb részletek vannak a Diorit által a grauwacke fővonulatától elkülönítve. 

Mind e helyeken azt észleltem, hogy a Diorit az agyagpala és quarczit- 

homokkőrótegek közt intrusiv jellemű, valamint hogy a Granitit is szét¬ 

ágazik bennük. 

Az intrusiok közelében a kőzet tetemesen el van változtatva. Nevezete¬ 

sen a Diorit az agyagpalát keményre, mikrokristályossá, vagy aphanitossá 

változtatta; benne a Diorit-tömzsök és telérek közelében sűrűn lépnek fel az 

Epidot-csomók és Epidot-kristálykákkal bélelt üregecskék. 

A hol viszont a quarczithomokkő padokat granitit-apofizák ágazzák be, 

példáúl a Tornya csúcs keleti oldalán, úgy szintén a Livorsca, Piatra alba 

gerinczen, a Cioca lui Adam-on és a Cioca Ursului táján, ott az üledékes 

arkoza kristályos külsejűvé válik, úgy hogy a Granitit és az elváltozott quarczit 

között éles határt vonni nem lehet; sőt a Tornya csúcson azt sem dönthet¬ 

tem el, vájjon az a nagyszemű ikerföldpátos kőzet, melyet ott találtam, a 

Granititnak módosulata-e, avagy az arkozában keletkezett a metamorfizmus 

következtében. 

Az a megfigyelésem, hogy a grauwacke-képződmény határa a Diorit 

felé elmosódott, maga is bizonyítékául szolgál annak, miszerint a Diorit- 

Granitit kitörései által okozott kontakt-metamorfizmus hevesen működött az 

érintkezés mentén. 

A Sólymos és Milova közti határon egyesülő Valea-Jernova és Valea- 

Jernovitia völgyek a phyllitek mellett az agyagpalának is egy nagyobb fosz¬ 

lányát tárják fel. 

A két képződmény konkordáns állásban van egymással és fokozatos 

átmenet látható a kettő közt, úgy, hogy e helyen a képződési folytonosságnak 

a phyllitet és a grauwackét illetőleg egy újabb bizonyítéka van. 

Ez évben sem sikerült gondos figyelésem daczára a szóban levő kép¬ 

ződményben szerves maradványok nyomára akadni. 

Minden negatív eredmény ellenére, melyet a még oly gondos adat- 
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gyűjtés e grauwacke-képződmény geológiai korára nézve nyújtott, előttünk 

áll egy figyelemre méltó körülmény a phyllit és a grauwacke-képződmény 

stratigrafiai folytonosságában 

Vonatkozással Böckh János úrnak, intézetünk igazgatójának ez évi 

megfigyeléseire, a melyek alkalmával megállapította, miszerint a krassó- 

szörénvmegyei harmadik kristályos palacsoport telepedése éles diszkordáncziá- 

ban van a rajta fekvő carbon-emelettel; mindinkább nagyobb valószínűséget 

nyer az a föltevés: hogy a Hegyes phvllitjei, melyek általában még a bán¬ 

sági harmadik kristályos palacsoport kőzeteinél is fiatalabb tekintetűek, a 

párhuzamos fekvésben a reájuk következő agyagpala és quarczit arkoza ho¬ 

mokkövekkel együtt az arcbai és a carbon-idők közé eső paleozoos korszakok 

üledékeit képviselik. 

3. Kárpáti homokkő. Ebbe az elnevezésbe foglalom össze azokat a 

kékesszürke homokkőből és konglomerátból álló vastag padokat, a sötétbarna 

agyagpalát és homokos márgapala lemezekkel váltakozó hieroglifás homok¬ 

követ, melyek nagyobb darabban a milovai előfokon, kicsiny foltokban pedig 

a lippai halmokon a Gosau homokkővel órintkezőleg előfordulnak. 

Miután a marosvölgyi krétakorbeh rétegek részletes felvételével és 

tanulmányozásával dr. Pethő Gyula úr van megbízva; rövidre szabom az 

idetartozó rétegeket illető följegyzéseimet, a mennyiben a Z. 21. C. XXV. SO 

jegyű eredeti felvételi lap egy részét, melyet ez évben dr. Pethő Gyula bará¬ 

tommal együtt jártam be, saz idetartozó képződményeket térképeztem. 

Nagyon feltűnő az a halompár, mely a milovai patak két oldalán egész 

a tágas Marosvölgy közepéig nyomul. Ennek jelenléte a geológiai viszonyok¬ 

ban leli magyarázatát. 

Az itteni völgytágulat mind a két oldalon kárpáti homokkő- és Gosau- 

rétegeket tár elő; a milovai hegyfok tehát maradványa az eredetileg össze¬ 

függő fiatalabb mesozoos üledékeknek, melyekből a Maros itteni széles völgy¬ 

részletét kivájta. Látszat szerint a milovai patak, mely a hegyfokot ketté szeli, 

mint bővizű és sok anyagot szállító tényező okozta azt, hogy a kanyargását 

minduntalan változtató Maros folyó e helyen a jobb partot el nem hordhatta, 

mivel a hegyi patak folytonosan dél felé nyomta sodrát. 

A milovai halom-pár alacsony nyergeken át függ össze a magasabb 

partoldalakkal. A régi országút rajtuk keresztül visz át Milova és Odvos hely¬ 

ségekbe. 

A nyugati halmon kevés feltárás létezik, mivel nagyobb részét a babér- 

czes agyag borítja el; de a balom végén a vasút közelében látható rétegek 

eléggé bizonyítják, bog}- benne ugyanazok a rétegek vannak, mint a keleti 

jóval magasabb Capu delului nevű balomban, mely köröskörül mély árkai¬ 

ban és kifejtőiben kitűnő feltárásokat ad. 

Kezdve a milova-odvosi útkaptatótól a 29-ik számú vasúti örházig a 

következő rétegeket jegyeztem föl: Barna palaagyag meredek D-i dőlésben 
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sőt függélyes állásban, gyüredezve; benne szürke liomokkő-padok és calcit- 

eres meszes homokkő-lapokv annak. Az útmagaslattól E-ra szürke konglome- 

rátos homokkő északnak dől.D felé a kékesszürke finomszemű homokkő és 

konglomerát váltakozik márgás közbülső rétegekkel. A hegyfok vége felé a 

homokkő tömeges vastag telepekben fordul elő, a milovai nagy kőbánya és 

az odvosi kőfejtők ezekben szolgáltatják a vidéken legjobban elterjedt műkö¬ 

vet. A milovai bányában a rétegek DK felé 36°-al dőlnek. A halom legvé¬ 

gén, a 29. számú vasúti őrház közelében, vékony, lemezes, összegyűrt 

homokpala, márgás fucoida ? pala és hieroglifás homokkő végzi be a sort. 

Szerves maradékokat ezen a helyen még nem találtunk, de mind¬ 

amellett biztosan lehet következtetni a rétegeknek krétakorbeli korára; mi¬ 

után az útátmeneten lévő legmélyebbnek látszó telep, a barna palaagyag 

azonos azzal, melyet dr. Pethő Gyula barátommal Konopon az Aranyesu 

esel mik völgyben együtt vizsgálva, annak homokkő-padjain Patellinák- és 

egyéb foraminiferákból álló bekérgezéseket találtunk. A Patellina génus pedig 

a Gosau-rétegeknél általam már előbb idősebbnek bizonyított * kárpáti 

homokkövet Konopon és Milován krétabelinek bizonyítja. 

A lippai árkok mélyén ugyanolyan homokkő, márga és palaagyag kép¬ 

viseli igen kis feltárásokban a felületre bukkanó képződményt, mint Milovánál. 

4. Gosciu-lioviokkö. A milovai kettős halom mindkét felén az országút 

mellett a Gosau-liomokkő halk déli réteghajlásban fekszik rá a phyllitre, itt 

is nagy kőbányák (Jezuthal, Hacsinsz, La-uhl) vannak a homokkőben. 

A Gosau-liomokkő innét egyenes irányban átcsap a balpartra, hol a solymos- 

lippai Maros-szoros felett konglomerátos padjai közvetlen a Granititon nyu- 

gosznak. 

A Gosau-homokkő egész Lippáig ér, a városka mögött nehány kibuk- 

kanás látható, a lippai Felső-Templomvölgy végén pedig egy régi kifejtőben 

rossz állapotú, de jellemző kövületek is fordulnak elő. 

Mind e helyek tüzetesebb-leírását dr. Pethő Gyula barátomnak enge¬ 

dem át. 

5. Diluvium. Ennek a múlt évben általam külön választott két tagja: 

a) rétegzett durva kavics és kavicsos kemény agyag, 

b) rétegzetten babérczes agyag és lősz, hasonló jelentőségben mint 

tavaly, került elém az idén is. 

Az ágris-duudi öbölből a diluviális kavics a rajta lévő babérczes agyag¬ 

gal együtt benyúlik az aranyági völgybe és annak két oldalán egy pkyllit 

képezte 10—12 méteres terraszfok lapján egész az erdészlakig ér föl. Hasonló¬ 

képen — miként már múlt évi jelentésemben közöltem — a kladovai Nagy¬ 

völgyben is messzire fölnyúlik; itt különösen a helység és a Svenska-völgy 

* Földtani Közlöny. XVI. köt. 1876. 107. lap. 
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benyilása közt van a völgy jobboldalán a durva, egész egy köbméter nagy¬ 

ságú tömbeket tartalmazó kavics leghatalmasabb kifejlődése. 

Érdekesebbek azonban e kavicsnak marosvölgyi előfordulásai. Eadnán 

a szt. Ferenczrendű szerzetesek kolostora, temploma és kertje áll a kavicson, 

mely itt egy közel 50 méternyi magas terraszmaradványt mutat. Az a vízmo¬ 

sás, mely a II. József látogatását megörökítő kőobeliszk alatt van, egész vastag¬ 

ságában feltárja a kavicsot. 

A babérczes és márgakonkrecziós veres agyag alatt, mely a magasabb 

hegyoldalt borítja, mintegy 49 méternyi magas falban, fölül apró, szegletes és 

gömbölyű kavics látható, ez alatt nagyobb tömbök sora által elválasztva veres 

és sárga quarczszemes agyag, legalább agyagos quarczdara közt tompított nagy 

Granitit s a többi tömbök következnek. A nagy tömbök — 0.5 köbméter 

nagyságúak vannak itt — a nem távol szálban levő Granitit és Dioritból 

valók, a mi szegletes és félig gömbölyített anyag van, az mind a Hegyes töme¬ 

géből származik, ellenben a lúdtojás nagyságtól kisebbedő simított quarcz stb. 

bömpölyök távolabbi eredetűek. 

Nem oly jó feltárásokban ugyan, mint a radnai kolostornál, de annál 

nagyobb kiterjedésben van meg a diluvialis agyag a lippai halmokban. 

Lippa mögött valamennyi árokban látható a kavics, úgyszintén azok¬ 

ban az árkokban is, melyek Lippa fölötti dombhátról a Maros-völgynek több¬ 

ször említett tágulatába nyúlnak le. Ugyanitt a jobboldalon látjuk a kavics- 

terrasz folytatását. 

A lippai árkokban a diluviális kavics között fordul elő az a jóhírű faze¬ 

kas-agyag, mely sok kézművesnek nyújt Lippán állandó keresetet. 

A mennyire a meglevő feltárásokból következtethettem, az agyag nem 

egy színtájban fordul elő, hanem a kavics közt lencse alakú telepeket képez. 

Erre utalnak legalább a lippai Templomvölgy felső részében és a keletnek 

tartó legközelebbi árok végen levő agyaggödrök. A jó minőségű agyagot 

ugyanis az egymáshoz közel eső aknákban is nem egy mélységben érik el, 

ezért is sokban igazoltnak látszik az agyagnak kezdeties ásása. Az agyagban 

egyenletesen sok apró szegletes fehér quarcz-szem van, a mi a fazekasok sze¬ 

rint áz edények tartósságára igen kedvező. 

A mondottakból kiviláglik, hogy a babérczes agyag alatt fekvő 

kavics egy régi diluviális terraszképzödmény, mely benyúlik a mai Maros¬ 

völgybe is. 

Nagyon föltűnő, hogy a solymos-lippai szorosban ennek a kavicsnak 

legkisebb nyoma sincs. Hacsak ezutáni felfedezések nem állapítják meg azt, 

miszerint a diluviális terraszok később mosattak el innét, úgy eldöntöttnek 

kell tekintenünk azt, miszerint: a Marosnak a Granititba vésett szorosa a 

régi diluviális kavics lerakodásakor még nem létezett. 

A babérczes veres agyag, mely a lippai halmokat vastagon borítja, a 

Marosvölgy jobboldalán mindinkább szükebb határok közé szorul és neöl 
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emelkedik oly magasra (közel 300 méterig) mint az Alföldre néző nyu¬ 

gati lejtőn. 

A lösznek csak egy kicsiny foltját láttam a milovai hegyfok végén közel 

a 29. számú vasúti őrházhoz. Nemcsak a mésztartalom, hanem a benne elő¬ 

forduló csigák is lösznek jellemezték e kicsiny foltot. 

A babérczes veres agyag nagy kiterjedésű a Maros balján elterülő dilu- 

viális fensíkon, melyen az éjszak-temesmegyei gazdag német helységek van¬ 

nak. A Maros ártere felett emelkedő (30—10 méteres) lépcsőfokon Hidegkúttól 

Kisfaludig a veres agyag felső részében egy vékony lőszféle, csigákat tar¬ 

talmazó betelepedés van, alatta pedig kavics fordul elő, mely azonban 

Szépfalunál mindinkább agyagosabb, homokosabb lesz és Kisfalud- felé egé¬ 

szen eltűnik. A babérczes veres agyagban egyes rétekben elnyúlva, bőven 

vannak a márgakonkrecziók. A kavics felett pedig annyira felszaporodnak, 

hogy az összeczementezett hömpölyökkel csaknem összefüggő réteget képeznek. 

II. Eruptív kőzetek. 

Diorit és Granitit. Ha az erdős és termőfölddel eltakart területen 

bajjal járt már a rétegzett kőzetek nyomozása, melyek minden esetben 

mégis a síkok szerinti telepedés szabályait követik, elképzelhető, mennyi¬ 

vel több nehézségbe ütközött az olyan tömeges kőzetek tanulmányozása, 

melyek már nagyban előzetesen ismert törvények nélkül érintkeznek 

egymással, kicsinyben való telérviszonyaik pedig igen sok esetben egyál- 

talába kiíürkészhetetlenek. Éhez járul még az is, hogy a Diorit köny- 

nyen mállik szét és olyan termőföldet ad «in situ», melyben semmiféle 

útmutató törmelék nincsen. Az a Diorit-terület, melynek nyugoti végződé¬ 

sét a Paulistől Kuvinig terjedő szőlőkben tavai bejártam, kelet felé a kincs¬ 

tári erdőkben, hol a képződmény a csapás mentén mindinkább szélesbedik a 

benne sűrűn szátágazó Granitit-telérekkel mondhatatlanul sok fáradságot 

okozott nekem ama törekvésemben, hogy oly részletességgel folytassam rajta 

is a felvételeket, mint a multévi jó feltárások mellett megkezdőm. 

Csupán a völgyek és árkok alja mutat a szálban álló kőzetet az erdős 

Dioriton, de az irtások és fadöntések itt is a mellett, hogy a járást nagyon 

gátolják, még a feltárást is elfödik. 

A Diorit és Granitit közti szövevényes határvonalok pontos nyomozá¬ 

sáról és kijelöléséről ezért szó sem lehetett, a miért is a sziklás gerinczeken 

és az árkokban felfedezett granitit apofizák és ramifikácziók futása tér¬ 

képemen több esetben sablonszerű és az összefüggések nem a direkt nyomo¬ 

záson, hanem csupán a valószinűségen alapszanak. Több ponton azt is 

bajos makroskopos vizsgálattal megállapítani, vájjon quarcz-diorittal, avagy 

ampkibolban gazdag Granitittal van-e dolgunk. Habár a Dioritban túl¬ 

nyomón vannak meg az elágazások, nem hiányoznak oly esetek sem, midőn 
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a Granitit is foglal magába Diorit-részletéket, melyek a rendes telérektől a 

szemre nem különböznek. 

Egy nagy területen a Diorit és a Granitit szorosan van egymáshoz, 

kötve, ugyanazokra a réteges képződményekre nézve van intruziv szerepe. 

Mindkettő ugyanazokat a finom szeműtől a nagyszeműig változó és propliy- 

ros szöveg-módosulatokat mutatja es a hasadási irányok is azonosan déli lej- 

tésűek bennök. Végül pedig idei munka-területemen a Diorit és Granitit 

kőzet körülbelül egyenlő nagy tereket foglal el. 

Ebből körülményből azt a benyomást szereztem, mintha a Diorit és 

Granitit e helyt egyidős képződmények volnának. A legnagyobb kételyt még 

azok a vékony granitit-apofizák keltik fel bennem, melyek a nagyobb granitit 

vonulatokból kiindulva a Dioritban végtelenül szétágaznak. A Diorit részéről 

ilyenre nincs példám. 

Ez pedig határozottan a Granititnak későbbi eredetére vall; hacsak az 

utólagos hydatogen telérképződésnek, mely a talán Dioritnál hiányzik, a 

Gránitra nézve szerepet nem tulajdonítunk. 

Továbbá vizsgálódásokra van még szükségem, hogy ennél többet és 

bizonyosabbat mondhassak, különösen pedig, hogy felderíthessem, létezik-e 

valóban a Diorit és a Granitit elterjedésében valami kauzális szabályosság 

vagy sem. 

Azon egész terület, melyet a Ivladovai völgy fölfelé egész a Cserszka 

völgy elejéig, továbbá a radnai, solymosi és milovai völgyek elfoglalnak, az. 

eruptív tömeges kőzettel (Diorit-Granitit) van borítva. 

Ezen a Granitit következőleg lép fel : 

Kladova helységtől, hol a völgy ketté oszlik, a Granitit-vonulat indul 

KEK felé, többszörösen megoszlik a Dioritban és végig nyúlva a Kladova és 

a Radna-Solymos közti határgerinczen a Cioca-Igrisen ismét kiszélesedik. 

A solymosi völgyben másfel kilométer a vonulatnak a szélessége, de onnét 

azután számos kiágazást küld szét, melyek elvesztik az összefüggést. 

Egy másik vonulat a Maros jobb partját kiséri. Ez a kiadóval völgy 

nyílásától egész a Solymos-Lippa feletti völgyágulatig terjed, a solymos- 

lippai szoros is mindkét oldalával egészen a Granitit-vonulatba esik. A déli 

oldalon azonban a Granitit nem ér messzire, mivel 3/4 kilométernyire a 

folyótól a lippai árkokban már nem fordul elő. 

Végül a milovai nagy völgy egy 3-5 km. széles Granitit-törzsöt szel át, 

mely Ny. felől a Capu .Jernova csúcson kezdődik, ENy. és DNy. felé kapcso¬ 

latban van a két épen leírt vonulattal, de keletfelé mind inkább kiszélesedik^ 

úgy hog}’ a két müovai völgy közti gerincz csaknem egész hosszában 500—GOO 

méternyire a végen álló régi rézkohók romjaitól egész az 708 m. magas 

Verfu Ivanitia csúcsig összefüggően Granititből áll. 

E nagy tömegeken kíviil számtalan vékonvabb-vastagabb Granitit- 

elágazás hálózza be mindenütt a Dioritot, mely a felsorolt Granitit-tömegek 
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közeit elfoglalja. Az a ramifikáczió, melyet a részletes térkép felmutat, elég 

hű, (le távolról sem teljes és tökéletes képe annak, a mi a Diorit és Gra- 

nitit elosztásában valósággal létezik. 

A Dioritban és Granititban egyaránt vannak pliyllit foszlányok és 

zárványok s quarczerek. Az Cioca Usujog ENy-i oldalán és a Kladoritia 

völgyben a Pareu cu balta nyílása alatt egy-egy phyllitrészlet közelében a 

quarczerek Galenitet is tartalmaznak, melyre évtizedek előtt nagyobb szabású 

bányászati kísérletek történtek. 

A milovai völgyben ugyancsak, de Gránitba zárt phyllitfoszlányok mel¬ 

lett láthatni a régi bányák nyomait, melyekből a kincstár termelt réz- 

érczeket. 

A Granititben több helyt vannak isolált Diorit-részletek; így például 

Radnán a Nagy völgy nyílásának balján hol kőfejtések közt éles határokban 

lehet több telérszerű Dioritrészletet a Granitit szemlélni. Egy ilyen telérszerű 

Diorit-részlet van egyebeken kívül még a 26-ik számú vasúti őrház köze¬ 

lében is. 

Mindenütt a Diorit-részletek csak nehány méternyi vastagságúak, 

Ny-K-i irányában nyúlnak el és meredek állásban vannak. Ha a Granitit- 

telérek oly annyira túlnyomó számban nem volnának a Diorit-tömegben, 

bátran intruzióknak lehetne amazokat tekinteni; míg így az a valószínű, 

hogy a Diorit-részletek Granititban csak pasziv zárványok. 

Yégiil még egy nagyon sajátságos előfordulást kell vázolnom, mely a 

Granitftnak solymosi jól feltárt területén van jelen és melyről még semmi¬ 

fele kielégítő magyarázatot nem vagyok képes adni. 

A sólymosi völgy két oldalán még benn a helységben, a Cioca Piatra- 

ról Sólymos váráig lenyúló gerinczen és ettől keletre az országúira nyíló 

árkokban a Gránit közt vékony fehéres sávok találhatók, melyek állandó 

irányban nyúlnak el nyugotról kelet felé és általában déli hajlást mutatnak. 

Ezek vékony palarétegek (sericites csülámos quarczos palák), vastag¬ 

ságuk többnyire csak kevés méter.* 

Nem egy helyen az ilyen letelepedéseknél olyan átmenetet figyeltem 

meg a Granitit felé, mely azt' a föltevést mintha a palavonulatok, melyek 

egyikét 3 kilométerre nyomoztam a Granitit által valamely nagyobb tömeg¬ 

ből elszakított foszlányok volnának, kizárni látszik. 

Azt észleltem ugyanis, hogy a tömeges Granitit, mely többé-kevésbbé 

meredeken délnek hajló párhuzamos hasadási irányokat mutat, ezekkel 

párhuzamosan gneiszossá, palássá kezd válni; mindinkább több quarcz 

válik ki benne végűi sericites pala lép fel. Ennek közepén egy vagy több 

fehér quarczpad létezik. A másik oldalon azután megfordított sorrendben 

következő az átmenet a tömeges Granititba. Miután semminemű disloká- 

* Lásd a Sericit elemzések közt a Ill-ik számul. 
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czióra e pala-rétegek kőzetében nem lehet következtetni, az volna előttem 

a legegyszerűbb magyarázat, hogy e messzenyúló palaszalagok a Granititban 

utólagos metamorf alakulatok az olyan sikok mentén, melyek a hegység 

általános csapásával és dőlésével konform hasadásokkal a Granititban pár¬ 

huzamosak. 

Meglepő dolog még az is, hogy a pala-sávok mentén igen sok ásott 

gödörre bukkantam, melyek czéljáról és eredetéről senki a lakosok közt nem 

tudott elfogadható felvilágosítást nyújtani. Miután a gödrökből nagy rneny- 

nyiségben kihányt paladarahokban a közönséges érczeknek elmállási nyo¬ 

mait nem láttam, hajlandó vagyok azt gyanítani, hogy valami nemes termés 

fémet és pedig legvalószínűbben az aranynak finom eloszlású nyomait kutat¬ 

ták itt, emberemlékezetet megelőző időben. 

Felsit-porphyr. A sólymosi Cioca Piatra nevű hegy északi laposán; a 

Valea Jernovitia elején és innét keletfelé a milovai rövid völgyekbe szétága¬ 

zókig átnyúlva létezik területemen olyan kőzet, melyet a petrographiai vizs¬ 

gálat is határozottan Felsitporpliyrnak mutatott ki *; az utóhiú ponton 

agyagpalában ül. Mindkét helyen a Felsitporphyr a Granitittal látszik kelet¬ 

kezési összefüggésben állani. 

* 
* * 

Ez évi felvételeim területén a következő ipari fontosságit termények 
fordulnak elő. 

I. Bányászati termékek. 

1. Rézérczek; ugyanolyan impregnácziók mint a múlt évi területen, a 

pliyllitek közt több helyen. Legnagyobb mennyiségben Aranyágon a Yalea 

Solvmosului V. alu Solarscu nevű mellékárkában fordul elő a réz egy telep- 

telérben Chalcopyrit, Azurit, Bornit és Tetraédrit ásványösszeköttetésekben. 

Néhány éven át 1881-ig e helyen a primitív üzenni bányák munkában 

voltak. A milovai nagy völgyben a Granititban lévő pliyllit-foszlányok mellett 

vannak rézérczek, melyektől a múlt század végétől a jelen század első 

negyedéig a kincstár termelt Milován álló kohóiban fémet. Milova maga 

egy német és cseh munkásokkal alapított bányatelep volt, mely azonban 

már régóta eloláliosodott. 

A milovai völgy kéttéoszlásánál még láthatók a kohoépületek romjai, 

följebb a nagy völgyben pedig a vízfogónak magas zsilipfala. 

2. Olomérczek a Kladovicza völgyben és a Pareu Nemtiului végén a 

* Dr. Koch Antal, A Hegyes-Drocza-Pietrosza hegység kristályos és tömeges 

kőzeteinek.tanulmányozása Földtani Közlöny VIII. köt. 1878. 174. lap (14. 
sz. kőzet). 
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C. TJsujog ÉNy-i oldalán találhatók; hallomás szerint a negyvenes években 

tettek ezekre bányászati kísérleteket. 

II. Az építő ipar czéljára szolgáló anyagok. 

1. Granitit. Radna-Baraczkától Sólymos helységen tűiig a Maros 

jobb partján mindenütt kitűnő épületkőűl és kövezökoczkákra kínálkoznak a 

meredek Granitit sziklák. Csodálkozni kell, hogy eddig megfelelő tőke befek¬ 

tetéssel kifejtő vállalatok itt még nem keletkeztek. Kétségtelen, hogy meg¬ 

felelő letakarítás mellett kitűnő minőségű anyag volna termelhető, melylyel 

körösvölgyi trachytkövet szállító vállalatokkal könnyen lehetne versenyezni. 

A jelenlegi kőfejtők a felületről törik a többé-kevésbbé mállott követ, de ezt 

is messzme elszállítják. 

2. Kékesszürke kréta-homokkő a Capu delului két oldaláról. Az Első 

Erdélyi vasút megnyitása óta (186G) nagyban szolgáltatja a milovai hegyfok 

keleti magasabb halma a különböző czelokra alkalmas műkövet. Különösen 

a kincstár területén levő nagy kőbányából lépcsőfokok, erkélylapok, csatorna 

kövek, küszöbök párkányok kerülnek ki. 

3. Sárga Gosau-homokkö ugyancsak Milováról és Odvosról. Komo¬ 

lyabban csak a milovai három nagy bánya (Jezutthal, Hacsinsz, Lahuhl) 

vehető számba, melyeket ugyanazon bérlő (Mazecliini) tart mivelésben. 

A Gosau-homokkő lépcsőfokokra, párkánykövekre válukra stb. alkalmas. 

4. Legfontosabb ipari anyag azonban területemen a lippai fazekas¬ 

agyag. Es sok kézművest foglalkoztat, kik távol vidékre elhordják jó liirű 

gyártmányaikat. Az agyag-gödrök a lippai nyereg két oldalán vannak, melyen 

egy kocsiút vezet át Hosszú szó felé. 

A lippai templom völgyben van a legtöbb kút, melyből agyagot ásnak. 

Az agyagnak a diluviális kavics között lencseszerűen kiékülő előfordulása 

okozza, hogy nagy beásások nincsenek. A munkások mintegy O80 m. átmé¬ 

rőjű kerek kutakat mélyesztenek le minden támasztó fa és ácsolás nélkül, 

10—12 méter mélységű aknákat is láttam, de állítólag néha még sokkal 

mélyebben akadnak a használható agyagra. Minthogy e kutak oldalai a 

beomlás veszélyének igen ki vannak téve, az oldalfalakból aránylag kevés 

agyagot szedhetnek ki s ezzel a munkával is sietniök kell. Az elhagyott kút 

azután csakhamar beomlik, a lippai nyereg két oldalán az árkokban látható 

lyukak és buczkák mind a régi agyag bányászás maradványai, s az effélék 

nagy száma és nagy elterjedése azt tanúsítja, hogy a fazekas-ipar Lippán 

már régtől fogva virágzik. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 18 
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3. a) A LIPPA-ODVOS-KONOPI KRÉTATERÜLETRŐL. 

(Fölvételi jelentés.) 

Dr. PeTHŐ GrYULÁ-tÓl 

A múlt 1884-ik évi campagne időszakát fölváltva két egymástól 

távoleső vidéken töltöttem: júniusban és szeptember második felében 

Baltaváron, Vasmegyében ;• julius és augusztus hónapokban s szeptember 

első felében pedig Arad és Temesmegyében. Előbbi megbízásomról az 

alább következő jelentésben adok számot, az utóbbiról pedig a jelen sorok¬ 

ban foglalom össze jelentésemet. 

A fölvételi terv azt a feladatot tűzte elém, hogy részletesen térképez¬ 

zem ama felső-krétakori lerakódásokat, a melyek Lippa és Konop között 

kifejlődvék s hogy egyszersmind nagyobb mérvben gyűjtsem e rétegek 

gazdag faunáját, melyet később, ha a Maros menti és környékebeli kréta- 

területről már elegendő anyag került intézetünk birtokába, majdan rend¬ 

szeresen kellend feldolgoznom. 

Fölvételi területem ehhez képest a katonai részletes (1 : 144,000 

méretarányú) térképnek Ln lapjára esik; míg a katonai eredeti fölvé¬ 

teleknek új (1 :25,000 méretarányú) foktérképeiből a Zóna 21. Col. XXV. 

DK és a Zóna 21. Col. XXVI. DNy lapjait vettem igénybe. 

Működésemet és a területen való tájékozódásomat tetemesen meg¬ 

könnyítette az a szerfölött kedvező körülmény, hogy a főbb pontokat és 

nevezetesebb lelőhelyek nehányát Lóczy Lajos úrral együtt járhattam be, 

a kitől szóbelileg is számos becses adatot kaptam a vidék geológiai viszo¬ 

nyait illetőleg, azokon a közleményeken kívül, a melyek a Hegyes és a 

Drocsa hegycsoportban tett régebbi vizsgálatait ismertetik,* s a melyek¬ 

ben e vidék geológiai alkotására és egyszersmind őslénytani viszonyana 

vonatkozólag is számos érdekes új adat foglaltatik. 

Minthogy e hálás terület anyagát később úgyis kimerítőbben fel¬ 

dolgozom s minthogy továbbá a nagymennyiségű anyag tüzetes átvizsgálása 

különben is hosszabb időt igényel, ez alkalommal csak nehány feltűnőbb 

vagy egészen új adatot fogok felsorolni, csatlakozva Lóczy Lajos barátom 

jelentéséhez, főkéji azokat a pontokat érintve, a melyeknek részletesebb 

átvizsgálása nekem jutott osztályrészül. 

* Lóczy Lajos, A Hegyes-Drocsa hegységben tett földtani kirándulásokról. 

Földtani Közlöny. VI. kötet. 1876. 85—110 11. — Ugyanott a Hegyes-Drocsa ásvány- 

lelkelvei. 275—286. 11. — Lóczy ugyanezen kirándulásai alkalmával szerezte be az 

anyagot Dr. Iyoch ANTAL-nak a Hegyes, Drocsa, Pietrosza hegység kristályos és 

tömeges kőzeteinek ismertetéséhez. L Földtani Közlöny 1878. VIII. pag. 159—206. 
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A lippai hegy szerkezetéről, melyről Lóczy már régebben ismételve 

is megemlékezett, kevés a mondani valóm. A hegység alapját mindenütt a 

gránit és a pliyllit képezi. Maga a gránit legnagyobb tömegben a lippa- 

solymosi szorosban bukkan a felszínre, a hol csaknem a Maros partjáig 

érve, meredek lejtője mintegy negyedfél kilométer hosszaságban szegi 

körül, mindig a folyó mentén haladva, az egész hegy északi, egyszersmind 

legmagasabb.szélét. E szegélytől befelé, illetve D-re, a gránit kevés helyen 

bukkan ki, s a hol szálban megtalálható, a phyllit mállott rétegei mellett 

a gosauhomokkövek vannak rátelepedve. A phyllit-rétegek több helyütt 

kibukkannak s néhutt egészen a felszínig érnek, legszebben és legnagyobb 

tömegben láthatók a görög templomtól a hegyre felvezető út jobboldali 

árkában. Csapásuk legtöbbnyire ÉK-i (20h 5°), dőlésök általában DK-i, 

a gyűrődések miatt helyenként változó fokú. 

A hol a phyllit mélyebb árkok és vízmosások fenekén bukkan ki, 

fölötte meglehetős változatos réteg-telepedés észlelhető. Majd a kárpát¬ 

homokkő s a milovaihoz hasonló márga, palaagyag és vörös (friss állapotá¬ 

ban üde bólusz-színű), a konopihoz hasonló agyagrétegek telepszenek reá; 

majd közvetlenül a sárga, többé-kevésbbé quarezos, konglomerátos (kövület 

nélküli) gosauhomokkő; majd pedig közvetlenül a diluvium rétegei borítják. 

A kárpát-homokkő a lippai hegyben kevéssé van elterjedve; számba 

vehető nagyobb kibukkanását csak három helyen találtam; míg ellenben 

a sárga, quarezos és konglomerátos gosau-homokkö, mely csupán egy 

helyen (a régi kőbányából a város felé vezető gyalog- majd kocsiút melletti 

vízmosások fenekén) fekszik, a phyllit mállott rétegein s különben közve- 

tetlenűl a gránit alapon nyugszik, majd minden mélyebb árokban meg¬ 

található. Nevezetes azonban, hogy egy helyet kivéve, a küvületeknek 

nyomát sem találtam. Ez a hely a hegy EK-i részén elterülő szőlők között 

az úgynevezett régi kőbánya mélyedése, a hol a sárga gosau-homokkőben 

2—5 méter magasságú falak vannak föltárva. Itt az egymásra telepedett 

rétegek kétféle, kissé különböző anyagból állanak: az egyik sötétebb sárga, 

durvább quarczszemekkel, a másik világosabb szürkés-sárga mintegy 

közbülső réteget képezve. Csapásuk a phyllitekével megegyezőleg EK-i, 

dőlésök DK-i, 15 fok lejtéssel. Kövületek kőbelei, kőmagvai és lenyomatai 

mind a kettőben találhatók, de a csiga és kagylóhéjaknak semmi nyoma. 

E rétegekből Lóczy (id. h. 95 1.) actseonellák és turbinoliák (?) kőmagvait 

említi. Apró actseonellákat én is találtam, de gyűjtöttem ezen kívül szá¬ 

mos Turritella, Cerithium, Circe, Neithea, különféle korái stb. kőbelét és 

lenyomatát. Minthogy az anyag igen morzsalékony, kevés lesz köztük a 

biztosan meghatározható. A fölismerhetők között legjellemzőbbek a követ¬ 

kezők : 

Actaeonclla ( Volvulina) laevis, Sowerby. 

Neithea striatocostata, Goldfuss. 
7 t 

18* 
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Diploctenium lunatum, Brugiére. 

példányai. A finomabb anyagú es világosabb szmű kőzetből nehány Echi- 

nida (Spatangida) valamint egy-egy Icanotia és Gervillia lenyomatát sikerült 

gyűjtenem. 

A diluviális lerakódások, melyekben Lóczy kétféle képződményt 

különböztet meg, kevés kivétellel az egész lippai hegy és a tőle délre és dél¬ 

nyugatra fekvő terület felszínét elborítják. Nemely helyen közvetlenül a 

régebbi, rétegzett durva kavics kerül a fölszínre, másutt óriási, a jégárak 

működésére emlékeztető tömbök vad rendetlenségben borítják a diluviális 

terrasz szakadékos talaját, de az enyhe lejtésű dombhátakat és oldalakat, 

valamint a sík területet is legmesszebbre a fiatalabb babérczes sárga agyag 

rétégéi takarják. E retegek háborítatlan fekvését szépen előtünteti a követ¬ 

kező átmetszet, melyet a várostól DK felé vonuló és kanyargó nagy, szaka¬ 

dékos vízmosásban találtam föltárva. 

Legfölül a fiatalabb, diluviális sárga agyag, melynek fölü- 

letét a babércz szemei bőven tarkítják... .. . 3 méter 

Erre mintegy 2 méter vastagon apróbb, legömbölyített 

kavicsokból álló réteg következik s ehhez csatlakozik alantabb 

kisebb-nagyobb gránit, diorit, quarcz és phyllit-tömbök halmaza, 

a melyek között legkivált a gránit igen erősen elmállott ... ... 1' « 

Sárgás, finomszemű agyag ... ... 0*3 « 

Hamvas szürke agyag (alsó határa nem látható) ... ... 1*5 « 

E hamvas szürke réteg alatt egy más feltárásban finom szemű, világos 

sárga gosau-homokkő következett. 

A lippai Kalváriahegy sárga diluviális agyagát az északnyugoti 

oldalon erősen bányászszák, főkép válykot és téglát készítvén belőle. Ebben 

az agyagban, mely egy helyen 10 méter magasságú meredek fallá van 

leásva, igen sok, a löszbábokhoz hasonló márga-concretio található, melyek¬ 

nek belseje össze vissza repedezett és lireges, külseje elsimült, kissé meszes. 

E bizarr alakokat és kisebb-nagyobb gumókat képező concretiók még 8—10 

méter mélységű részekben is előfordulnak, a hol gyakran emberfej nagy¬ 

ságú, de sőt még annál is sokkal nagyobb gömbökben fordulnak elő. 

Lippától délre az ifjabb diluvium rétegei vastagon és nagy területen 

elbontják a felszínt. A fürdő felé vezető úton azonban, a szőlők alját 

beszegö sekély árokban egy helyen a sárga és apró quarczszemekkel 

kevert igen durva congéria-homok bukkan ki a diluvium alól. Ugyanez a 

jelenség ismétlődik azon a domboldalon, a melyre a kúton és a nagy 

kereszten túl jobbra letérő mellékuton, a szőlők felé haladva juthatunk 

el. E két ponton kívül a congeria-rétegek kibukkanásával nem találkoztam. 

A várostól délre eső fürdő, illetőleg savanyúvizes kút szintén diluviális tala¬ 

jon fekszik, melynek feküjét alkalmasint az egy pár öl mélységben elérhető 

durva congeria-homok, s ez alatt congeria-agyag képezi. 
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Maga a savanyú kút csekély jelentőségű. Környezetének geológiai 

-viszonyai, vizének csekély szénsavtartalma s a kútnak új helyen, a régi 

eldugult kúttól nehány ölnyire történt kiásatása után Ítélve, még az sem 

bizonyos, hogy csakugyan felszálló forrás-e ? 

Az odvos-konopi krétaterületvöl legelőször Wolf H. közölt adatokat 

(Verhandlungen dér k. k. geolog. Reichsanst. 1860. pag. 113), később 

Dr. Hofmann Károly úr gyűjtéseit Schlönbach határozta meg és ismertette 

(Ugyanott 1867. pag. 294 és 1868. pag. 37); de részletesebb tanulmányokat 

csak Lóczy tett e vidéken 1875-ik évi kirándulásai alkalmával (Földtani 

Közlöny 1876. VI. pag. 95), midőn több előbb nem ismert kővületlelö- 

helyet is fedezett fel. 

A milovai határtól kezdve Odvoson és Konopon keresztül ez utóbbi 

helynek a Berzovával határos utolsó (Kalécsi) völgyéig a krétaképződmé¬ 

nyek mindenütt követhetők a mint egy keskeny zónában ÉK-i csapással 

haladva ki-kibukkannak a diluviális (a legtöbb helyen babérczes) agyag¬ 

takaró alól. 

Az alaphegységet itt is mindenütt a phyllit képezi, mely hatalmas 

tömegeket alkot a felszínen s csak legkisebb része az, a mit a krétarétegek 

elfoglalnak és még csekélyebbek benne azok a pontok, a melyekben a 

diorit-kitörések mutatkoznak. így Konopon a fővölgy (Yale Konopului vagy 

Szatului) torkolatába kinyúló kicsiny, önálló kúp, melyet Sokicza de la 

Basuleszkunak neveznek. Keleti és kelet-déli oldalán mállott diorit töre¬ 

dezik le, míg északi és főleg nyugoti oldalán, a honnan mintegy 20 évvel 

ezelőtt a vasútépítéshez már 15—20 méter alapszélességű tömeget elhord¬ 

ták, a kőzet egészen friss állapotban található. Hasonló diorit-kitörések 

találhatók a phyllitben a Cioka petriloru déli oldalán az erdőben a Sokicza 

de la Birtuluitól kiindulva, valamint az Aranyesu cél maré patak menté¬ 

ben a Cioka Urtroi keleti lejtőjének tövében. 

Igen sok helyen találni a phyllitben bizonyos érdes quarczitot közbe¬ 

helyezkedve, mely friss állapotban világos szürke, míg ha kissé mállásnak 

indult, a benne levő temérdek magnetit szemecskék oxydatiója következ¬ 

tében egészen sárga színűvé változik át. Ez a quarczit a phyllitnek 

minden mozdulatát követte, s a hol a phyllit erősebben meggyűrő- 

dött, a mi itt szerfölött gyakori jelenség, majd mindig találunk benne 

vele együtt a legszeszélyesebb alakokban meggyürődött, efféle quar¬ 

czit rétegeket is, hurkokat képezve és helyenként merőlegesen felállítva, 

de sőt rögekké szétmorzsolva is. A hol a phyllitből már tetemesebb töme¬ 

gek mállottak el, nyomait mindenfelé óriási nagyságú fehér quarcztömbök 

jelzik a felszínen, melyek legnagyobbja, a mintegy 62—70 köbméter nagy¬ 

ságú Jolánkő, a Jeruga Tomi nevű patakban található, mely a Petrára 

-zöméből indulva ki a kalécsi patakba szakad. 

A kréta-systéma legidősebb képződményei azok a barna és vörö- 
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ses barna agyagpalák, homokos márgapalák és kékes szürke meszes 

homokkövek, melyeket Lóczy kárpáti homokkő név alatt foglalt össze. 

(A kékebb homokkövek és a conglomerátok Milován túl keletre nagyobb 

tömegekben már nem fordulnak elő.) Ezeknek elmállott, messziről vöröslő 

tömegei, a melyek az erősen meggyűrődött rétegek felszínét borítják, 

Konopon terjedelmes dombhátakat alkotnak, így a Hotarel de la malajistye 

s a tőle keletre eső (Luzarije) hegyoldalban az ú.n. vörös utak nagy terüle¬ 

tét. Ezek a képződmények mindenütt közvetlenül a phyllitre fekszenek rá, 

míg íölöttök gosau-márgák és homokkövek következnek, az a két képződ¬ 

mény, mely Milovától kezdve Konop keleti és illetve kelet-északi határáig 

elhúzódik. — Őslénytani tekintetben a gosau-márgák s a velők határos Hip- 

purit-meszek szolgáltatják a kormeghatározásban is irányadó legbecsesebb 

anyagot. 

Odvosnál, a hol több nagy, vízmosásos árok igen jól feltárja e rétege¬ 

ket s a hol a phyllitre Hippurit mész (ez azonban csak helyenként jelenik 

meg) majd márga és homokkő következik, különösen a márgarétegek gaz¬ 

dagok kövületekben.Kár hogy ezek többnyire igen fogyatékosak és nehány 

szép korálfajon kívül kevés molluszka fajt foglalnak magokban. Azokon 

kívül a miket Lóczy már felsorolt e helyekről (id. h. 96. 1.) találtam a 

kagylók közül: 

Crassatella sulcifera, Zittel,* 

Icanotia inipar, Zittel, 

fajokat s egy-két onnan eddig nem ismert csigát. Nevezetes, hogy a Crassa¬ 

tella sulcifera Odvoson s a konop-odvosi határban egy helyen előfordul, de 

már Konopon egészen hiányzik. Hasonló ez a jelenség ahhoz, a melyet a 

Salzkammergut gosau-rétegeiben is megfigyelhetünk: a Crassatella macro- 

donta, Sowerby s a Crassatella sulcifera, Zittel egyazon helyen sohasem 

fordúl együtt elő. így például magában Gosau-völgyében a Crassatella 

macrodonta majd minden lelőhelyen előfordul, míg a Crass. sulciferának 

semmi nyoma. Ez a faj az észak-nyugotibb tájakra, csaknem egeszen a 

Sct-Wolfgang tó tájékára szorítkozik, ahol viszont a Cr. macrodonta nem 

fordul elő. 

Konop határában több igen nevezetes kövületlelőhely van, a melyeknek 

neliánya ama mesterséges feltárásoknak köszönhető, a melyek még Odvos 

és Konop mai birtokosai Konopy Sándor és Kálmán urak édes atyja idejé¬ 

ben jöttek létre, midőn részint szénkutatások alkalmából a kedvezőknek 

veit helyeken próbatárnát és aknát ásattak, részint pedig m észégetés 

végett nagy darabon megbontották és kiaknázták a Hippurit-padokat. 

A Cservenyés völgyében, az országúitól nem messze, százával gyüjt- 

* Zittel var. sulcifemját én önálló jó fajnak tekintem. Okaclatolását más 
helyen fogom közölni. 
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hettem a Hippuriteket. Eme K-Ny-i csapású és D-i, 25-—30° dőlésű Hip- 

purit-padok barnás sárgás mészkövei gazdagon szolgáltatják a Hippuriteket, 

a szirtkepző és egyes korátokat, de még nehány csiga, kagyló és apró 

Terebratula is fordul bennök elő. Lóczy (id. h. 98. 1.) erről a helyről csupán 

a következő fajokat említi: 

Hippurites cornu vaccinum, Bronn, 

— cfr. dilatatus, Defrance, 

Caprina Aguilloni, ö Orb., 

Thamnastrea cfr. confusa, Beüss. 

Ezekhez én most nehány igen szép s a Gosau völgyében is ritka, szerfölött 

jellemző fajt csatolhatok, a 

Hippurites Zitteli, Munier Chalmas, 

— exaratus, Zittel, 

— organisans, Zittel {non Montfort) *, 

Sphaendites angeoides, Picot de Lapeir. sp., 

Natica, sp. — — 

Ostrea (Alectryonia) Deshayesi, Fischer de Waldheim fajokat. 

Valamennyi között legmeglepőbb az Ostrea Deshayesi előfordulása. E faj¬ 

nak igen nagy ugyan a geographiai elterjedése, déli Francziaország, Spanyol- 

ország es Algéria szantonien-rétegeiben, sőt állítólag még Indiában is, de 

a gosaurétegekből eddigelé sehol sem volt ismeretes. 

Konopnak e Hippurit-padokon kívül legfőbb lelőhelye az Aranyesu 

csel mik patak feltárásai, különösen ama 30 méter magasságú meredek 

márgafal, mely a Kétmalomhegy tetejét koronázó gosau-homokkövek alatt 

egészen a patakba tekint az Urtroi árkával szemben. Csapása K-Ny, dőlése 

D-re 28—30°. Míg az odvosi lelőhelyek leginkább a gosaui Edelbach- 

graben lágyabb és világosabb anyagára emlékeztetnek, ezek a rétegek szilárd¬ 

ságuknál és szinöknél fogva a Hofergraben kemény rétegeit juttatják 

eszünkbe. Ezekben a jellemző gosaufajoknak egész sora fordul elő : 

Natica bulhiformis, Sow., 

Terebra cingulata, Sow. sp., 

Orassatella macrodonta, Sow. 

Astarte laticostata, Desh., 

Cucullea Norica, Zittel. **, 

* A gosaubeli Hippurites organisans nem egyezik meg a Montfort által 

ugyanazon a néven leírt délfraneziaországi fajjal. 

** Cucullea Norica, Zittel, ugyanaz a melyet szerzője régebben Cucullea 

Chiemiensis, Güjibel név alatt írt volt le a gosauvölgyi krétarétegekből, de nehány 

év óta ezen a néven sorozott be a müncheni palaeontogiai muzeum krétagyűjtemé¬ 

nyébe. A mit ugyanis Zittel Cucullea Chiemiensis néven leírt (Bivalven dér Gosau- 

gebilde etc. Denksehriften d. kais. Akad. Mathem.-naturwiss. Classe. Bnd. XXIV. 

1865. pag. 169.), az Gümbel fajától (Arca Chiemiensis. Bayer. Alpengeb., I. pag. 571) 
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Limopsis calvus Sow., 

Ostrea vesicularis, Lamck., 

Inoceramus problematicus, Schlotth., 

— Oripsi, Mantell. 

Ezeken kívül még számos más faj, egy szép Discina és különösen 

sok korái. A felső vasas homokkövek, melyekben Plagioptychusok és Actaeo- 

nellák kőmagvait és lenyomatait találtam, az Urtroi hegyen át csapnak a 

Petrára (Petriloru) északi részére, a hol nagy darabon követhetők, de csak 

némely helyen található bennök kövületek kömagva vagy lenyomata. Míg 

a Jeruga Dumbravi (keleti) torkolata közelében egyszerre vastag márga- 

rétegek, közben főképen Ostrea vesicularis tartalmú osztriga-padokkal buk¬ 

kannak ki alóluk. Ez egyszersmind Konop területének legkeletibb határa, 

a meddig a gosau-márgákat és homokköveket követhettem. 

Meg kell még említenem a konopi területnek egyik nevezeteségét, 

ama mészszirtekct, a melyek nagy tömbök alakjában a kárpáthomokkövek 

csoportjába foglalt vörös agyagban szórványosan itt-ott fordulnak elő. Egy 

ilyen mészkőtömb felszínén számos kövület kimállott töredékét találtam, 

a melyek közt Echinida töviseket, crinoida-kelyhet és szártagokat s egy 

kicsiny Neritát lehetett felismerni. Tekintetbe véve azt, hogy e mészkövek¬ 

ben kövületek igen ritkán találhatók, már ez a kis lelet is érdekes volt. 

De még örvendetesebb az, hogy Ciotu lonu mirkuluj kúpjával szembe, tőle 

K-re, az úgynevezett vörös utakon egy ilyen szirtből az 

Itieria Staszycii, (Zeuschner), 

egy igen szép példányát sikerült kiütnöm éppen középütt átmetszve a 

tengely- és az ajakredők sértetlen rajzával. 

Lóczy e mészkőszirtek koráról nem nyilatkozott határozottan. Nehány 

fogyatékos kövületpéldány alapján csak annyit mond róluk (id. h. 95 1.), 

hogy ezek is tithonbeli alakokat zárnak magukba. Az Itieria Staszycii 

előfordulása ezt a kérdést világosan földeríti s ezzel a konopi mészkőszirtek 

tithonkora eldöntöttnek tekinthető. 

Odvos-Konop területén a babérczes diluviális agyag-takaró fogyton- 

fogy a mint kelet felé haladunk, de egyes foltokban minden hegy tetején, 

még a Cioka Petrára (Petriloru) legkeletibb és legmagasabb részein is meg¬ 

található. 

Az ipari tekintetben hasznavehető anyagok közül, a Lóczy által fel¬ 

soroltakon kívül, megemlíthetem a következőket. 

lényegesen különböző, szerfölött változékony termetű, sokkal durvább szabású és 

vastaghéjú alak s még leginkább a Cucullea carinatához, (Sowerby, Miner. Conchol, 

Tab. CCVII. fig. 1.) közeledik, de ezzel sem tartom azonosíthatónak. Gümbel faja, 

a mint a müncheni gyűjteményben levő hiteles siegsdorfi példányokon meggyőződ¬ 

hettem, igen vékonyhéjú, finom sugár irányú vonalakkal egészen elborított alak, 

melynek példányai eredetiben összehasonlítva amazoktól tüstént megkülönböztethetők. 
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Építőanyagul a friss phyllit igen előnyösen használható; példa rá a 

solymosi vár, mely legnagyobbrészt phyllitből épült s elhagyott romjai ma 

is erősen állanak. De ezen a vidéken a nép legnagyobbrészt fából épít s a 

kőnek nem sok hasznát veszi, legfölebb a sárga diluviális agyagot részesíti 

figyelemben, melynek némely részéből kitűnő válykot készít és igen alkal¬ 

matos képlékeny tapasztó anyagot bányász. A lippaiboz hasonló finom 

fazekas agyag Odvoson és Konopon nem fordul elő. 

A kárpáti homokkövek fekiirészén, a hol a phyllittel érintkeznek, 

valami finom, képlékeny kékesszürke agyagréteg fordul elő, a mely talán 

kiválóbb czéloknak is megfelelne. Vastagsága az egy métert aligha eléri, 

biztosan nem ismerem; s úgy látszik, mintha ez a réteg az alsó kékes pala 

mállási terménye volna. 

Hasznos iparczikké válhatnának Konopon azok a hatalmas és nagy¬ 

számban szerteheverő tiszta kvarcz tömbök, (tejkvarczok), ha volna prakti¬ 

kus közelségben üveg- vagy porczellángyár, a mely elszállíttatná és 

feldolgozná. 

A diorit, kvarczit és az imént említett kvarcz, valamint a granitit 

bőven szolgáltatják az útkavicsolásra való anyagot s ezeket a vasúti tölté¬ 

sekhez is ugyancsak felhasználták. 

3. b) BALTA VÁR ŐSEMLŐSEIRŐL. 

Jelentés az 1884 junius-juliusi gyűjtésekről és szeptemberi ásatásokról. 

Dr. Pethő GyuLÁ-tól. 

A múlt június elején Böckh János igazgató úr azzal a kellemes 

megbízással tisztelt meg, hogy mielőtt fölvételi területemre elutazom, ten¬ 

nék egy utat Vas- és Zalamegyébe s az időközben a véletlen kedvezéséből 

tudomásunkra jutott nyomon tovább haladva, kutatnám ki, vájjon hová 

kerülhetett az a becses kis csontgyűjtemény, mely tizennégy évvel ezelőtt 

még Brunner Antal kir. útbiztos tulajdonában volt Baltaváron, s a mely 

valami ismeretlen ok közbejötté miatt nem kerülhetett az intézet birtokába, 

holott a földtani társulat közbenjárása útján minden lépés megtétetett 

Baltavár e ritka ősemlős-maradékainak megmentésére. — Miután Brunner 

urat, a ki jelenleg állami útmester Zalamegyében, Keszthelyen megtalál¬ 

tam, feladatom tetemesen megkönnyebbedett. Megtudtam tőle, hogy az előbb 

tulajdonában volt baltavári ősemlős-csontokat mintegy tíz évvel ezelőtt 

Modrovits Gergely zalavári apátúrnak ajándékozta, a Bend házában 

Zala-Apáthiban élvezett szíves vendégszeretet viszonzásáúl. Értesülésem 

szerint Garath György rendbéli tag, jelenleg csácsi plébános úr vette a 

becses maradékokat gondjai alá s miután az ősi homok- és porrétegtől 
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megtisztította, a zala-apátliii könyvtár egyik mellékhelyiségében őrizte; a 

mi által méltó részese lett hálánknak és tiszteletünknek, a melylyel neki 

ep úgy mint az időközben elhunyt b. e. apátúrnak őszinte szívvel adózunk. 

Miután a gyűjteményt megtekintettem s annak fölötte becses voltáról 

meggyőződtem, első gondom az volt, hogy ha már intézetünk tényleg birto¬ 

kába nem juthat is e becses tárgyaknak, legalább tanúlmányozás, meg¬ 

határozás és esetleg feldolgozás vegett hozhassam magammal Budapestre, 

a földtani intézetbe. E szándékomnak Modrovits apátúr, a ki mélyen 

átérezte a gyűjtemény tudományos jelentőségét, semmi akadályt sem gördí¬ 

tett elebe, csupán a Convictus engedőimét óhajtotta előbb kikérni, a mi 

megtörténvén, julius 1-én átvettem a 155 darabból álló gyűjteményt, mely 

legnagyobbrészt egyes Hipparion-fogakból és szárcsont-töredékekből állott, 

de azonkívül nehány igen becses és ritka példányt is foglalt magában, a 

mint alább majd különösen is megemlítem. A mit azonban akkor remény¬ 

leni is alig mertem, csakhamar bekövetkezett. Gróf Széchenyi Pál minisz¬ 

ter úr ő excellentiája felszólítására Modrovits apát úr az egész gyűjteményt 

a legnagyobb készséggel a földtani intézetnek ajándékozta. Miniszter úr ő 

excellentiája nyilvánosan köszönte meg a becses adományt, a magyarhoni 

földtani társulat pedig legelső őszi ülésén levelező tagsággal tisztelte meg 

a nemes lelkű főpapot, * kinek nagyrabecsülendő liberalitása folytán a tár¬ 

sulatnak s az intézetnek egyaránt egyik régóta táplált bő vágya teljesült. 

Megbizásom s az időközben kikért újabb engedély értelmében kuta¬ 

tásaimat Baltavárra is kiterjesztettem. A látottak varázsa sokkal élenkebben 

is hatott reám, semhogy meg ne tekintsem e maradékok lelőhelyét s meg 

ne győződjem róla: vájjon nem volnának-e Brunner és Frentz urak házá¬ 

ban s magában a községben még némely elmaradt példányok találhatók ? 

Erre az útra Brunner úr volt szíves elkísérni, úgy is mint a régi lelőhely¬ 

nek pontos ismerője. Készletben a czélba vett és gondosan átvizsgált 

helyeken nem találtunk semmit. De minthogy már a helyszínén voltam, a 

kínálkozó alkalmat felhasználva, egy délelőtt nehány emberrel próba-ása¬ 

tást tétettem. A helyi viszonyok miatt csak öt órán át ásathattam, minthogy 

a part és a sövény leszakadással fenyegetett bennünket s azonkívül idegen 

birtokban tettünk volna kárt. De ez a rövid idő is, bár számra csekély, de 

minőség tekintetében nem reménylett gazdag eredménynyel jutalmazott 

meg, mert találtam egy Hyaena állkapcsot 4 foggal, egy Rhinoceros fogát 

és calcaneumát, kérődzők fogait, mintegy 20 Hipparion-fog&t és nehány, 

többnyire töredékes csöves csontot. 

Ez az eredmeny szerfölött meglepő volt reám nézve ; mert a mióta 

dr. Kovács Gyula, a nemzeti muzeum ásvány-földtani osztályának volt 

* L. az 1884 november 5-ikén tartott választmányi ülés Jegyzőkönyvében. 

Földtani Közlöny XIV. köt. 572. lap. 
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őre s a földtani társulat volt titkára, a hatvanas evek elején Baltaváron 

járt s az akkor még összegyűjthető tárgyakat magával hozta, a budapesti 

szakkörökben az a meggyőződés volt elterjedve, hogy a baltavári csonttelep 

ki van mentve-s újabb ásatások útján senki sem próbálkozott meg a csekély 

reménynyel kecsegtető gyűjtésekkel. Ezt a fájdalmas hiányt sehol sem 

ereztek annyira mint a földtani intézetben, melynek tagjai a Dunántúlt 

egeszen fölvették és térképezték s az országos intézet gyűjteményében a 

baltavári ősemlősők maradékaiból meg csak egy mutató példány sem volt. 

Kovács Gyula gyűjteményei a nemzeti múzeumban őriztetnek. 

A julius 3-iki siker után új reményt tápláltunk. Ha valami sokat 

nem vártunk is, de föl kellett tennünk, hogy nagyobb mérvű ásatás által az 

egykor gazdag csontfészeknek némi maradékai még előkerülhetnek. 

Jelentésem meghallgatása s a gyűjtött tárgyak megtekintése után Böckh 

igazgató úr legott magáévá tette az ügyet, Semsey Andor úr pedig, a magyar 

tudományos gyűjtemények bőkezű és nagyérdemű rmecenása, a ki mindig 

ott terem, a hol valami jó ügy előmozdításáról van szó s még ott is új 

impulsust tud adni, a hol már lemondtak a reményről, azonnal oly összeget 

bocsátott az igazgatóság rendelkezésére, a mennyi még jóval nagyobb 

mérvű ásatás költségeit is fedezte volna. Köszönetünk mellett övé a siker 

oroszlánrésze is ! 

Miután a lelőhely birtokosával, Mayer József úrral, a sövenynyel 

bekerített partoldal szabad ledönthetésére és kizsákmányolására nézve mél¬ 

tányos egyességre léptem, és Brunner úrral a felásandó területre s a köve¬ 

tendő irányra nézve nehány próba után megállapodásra jutottam, ásatásai¬ 

mat egy héten át folytattam és pedig folyvást fokozódó munkaerővel, eleinte 

hat-nyolcz, majd tizenkét és tizenhat emberrel. Nyolczadnapra azonban 

az ásatást abba hagytam, bár az időből még bőven telt s költséggel is gaz¬ 

dagon el voltam látva. De az utóbbi két nap már oly kevés és fogyatékos 

anyagot (legnagyobbrészt töredezett Hipparion-fogakat) szolgáltatott, hogy 

az eredmény a napról napra mind költségesebbé és fáradságosabbá váló 

munkát már nem érdemelte meg. Köszönettel kell itt megemlékeznem 

Kropf József oklev. tanár úrról, a ki épen otthon töltvén a szüneteket, 

nagy figyelemmel és passzióval működött közre a szerfölött gyöngéd és 

morzsalékony (nagyon «pizlős») tárgyak gondos kiszedésében. Dobrovits 

László baltavári róm. kath. plébános úrnak a munkahely gyakori meg¬ 

látogatásáért és tényleges közreműködéséért tartozom köszönettel, minthogy 

személyes tekintélyével a nép körében szokatlan és ferde magyarázatokra 

kinálkozó vállalat iránt bizalmat ébresztett és erkölcsi értékét is fokozta. 

Sxern Farkas úr, Baltavár egyik birtokosa, hálás köszönetre kötelezte 

le maga iránt intézetünket azáltal, hogy az ásatások befejezése alkalmával 

kellemes meglepetésül három fogat bocsátott rendelkezésünkre, a melyek¬ 

nek régebben jutott birtokába: egy Rhinoceros-, egy Sus erymanthius- és 
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egy Mustodon Pentelici-fogat. A két előbbi Bérletben ép állapotban van 

az utóbbi hiányos töredék, de Baltavárról eddigelé unicum. 

* 
* * 

Baltavár ősemlős-maradványait az 50-es évek végefelé fedezték fel, 

midőn a falun keresztül menő, Vasvárra vezető állami utat kissé mélyebbre 

vették és szabályozták, a hol a Zalabér felől jövő út a szőlők között a falu 

szélét eleri. Ugyanott, a befelé menet balkézfelőli részen, Frentz József 

házat építtetett, de minthogy a telke kissé dombos volt, igen sok földet 

kellett elhordatnia. Egykorú szemtanúk, legkívált Frentz és Brunner urak 

állítása szerint az alsó homok-rétegben tömérdek mennyiségű csont fordult 

elő, a melyek azonban — minthogy tudományos becsökre senki sem gon¬ 

dolt — a homokkal együtt kocsiszámra mély szakadékokba hordattak 

töltésül, az eredeti lelőhelytől nem messze, a hol azonban nem sokára 

szintén házakat építettek s így a kitöltött hely teljesen hozzáférhetetlenné 

vált. E nagy földmunkák alkalmával Brunner úr nehány csinosabb fogat, 

mint igen bizarr alakú ritkaságot, félre tett magának. Ezek vezettek később 

a lelőhely fölkeresésére és újabb átkutatására. 

A tudományos irodalomban Suess Ede, most bécsi egyetemi tanár 

(akkor az udvari ásványtár tisztviselője), ismertette meg legelőször. A Hof- 

Mineralien-Cabinet megbízásából Baltavárra utazott, a lelőhelyet átkutatta, 

a található példányokat összegyűjtötte s magával vitte. Ezután kevés időre 

Brunner úr, saját szóbeli közlése szerint, rendeletet kapott a cs. kir. ható¬ 

ságtól, hogy mindazt, a mit a nevezetes lelőhelyen összegyüjthet, szedje 

össze s időnként küldje el postán a bécsi udvari múzeumba, a mi, úgymond, 

csakugyan meg is történt. 

Suess Ede tanár úr eme küldetéséről és gyűjtéseiről külön jelentést 

nem adott ki, de kevéssel ezután megjelent dolgozatában* fölemlíti, 

hogy Baltaváron «hosszú időn át folytatott ásatások útján sikerűit neki 

egy helyen, melyet a bécsi Belvedere-kavics szintájába állít, a Machairodus 

cultridens, Hyaena hipparionum, Dinotherium, Bhinoceros, Sus eryman- 

thius, Antilopé brevicornis, Helladothenum Duvernoyi, Hippotherium gracile 
maradékait, szóval az ismeretes görögországi pikermii fauna legjellemzőbb 

fajait megtalálni». — A felsorolt fajok közül kettőt le is irt ugyanazon 

dolgozatában, a Machairodus cultridens egy felső szemfogát (id. h. 220. 1. I. 

tábla, 1. a. ábra), és az általa Hyaena hipparionum-vak nevezett Hyaena- 

nak egy baloldali alsó állkapocs töredékét, három foggal (id. h. 221. 1. I. 

* Die grossen Raubthiere dér österreickisclien Tertiárablagerungen. Sitzungsber. 

dér kais. Akad. dér Wiss. Mathem.-natnrw. Classe. XLIII. Bánd. I. Abth. 1861. pag. 217. 
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tábla. 3. ábra), a mely utóbbiról azonban Gaudry * kimutatta, hogy nem 

egyéb mint a Hyaena eximia, Roth et Wagner. 

Ezen a nyolcz alakon kívül, a melyek közt kettőnek csupán a neme 

és csak hatnak volt a faja is ismeretes, eddigelé az irodalom sem ismer 

többet Baltavárról. Stoliczka, midőn 1861 nyarán Magyarország délnyu¬ 

gati részét bejárta s átnézetes fölvételét készítette, megemlékezik ugyan 

Jelentésében** a baltavári csont-telepről, deSüEss adatait nem bővíti. Úgy ¬ 

látszik, hogy maga Suess sem talált az időközben Bécsbe érkezett anyag 

között újabb alakokra, mert a midőn 1863-ban a bécsi lapály harmadkori 

szárazföldi faunáinak különbségeiről és egymásra következéséről érteke¬ 

zik, *** Baltavárról szintén szól ugyan, de csak a régi ismert fajokat említi 

föl. Hasonlóképen Gaudry a Mont Léberon fosszil emlőseiről szóló munká¬ 

jában, f midőn Európa felső mioczén-, illetőleg alsó plioczénkori ősemlő¬ 

seinek legnevezetesebb lelőhelyeit egymással összehasonlítja, Baltavárról 

ugyanazokat a fajokat sorolja fel, a melyeket Suess említ. Csakhogy 

Gaudry táblázatába (id. h. 77. lap) egy kis tolihiba csúszott bele, a meny¬ 

nyiben a baltavári névsorból a Bhinoceros kimaradt, a Tragoceas amaltheus 

pedig belekerült, a mi Suess közlésének nem felel meg. 

Jelenleg a zalavári apátság ajándékából, a júliusi gyűjtésből s a 

szeptemberi ásatás eredményeiből együtt levő anyag alapján, az eddigi 

előleges átvizsgálás után már biztosan constatálhatom, hogy a baltavári 

csont-telepben 5 fajjal több fordul elő, mint a mennyit Suess ismert, és 

hozzá tehetem, hogy valamennyi faj biztosan meghatározható. Ezzel a 

régebbi kétségek elenyésznek s Baltavár faunája, ha szépség és gazdagság 

tekintetében nem is, de a fajok számára és jellemére nézve egészen a 

mont-léberoni fauna mellé sorakozik. — A m. kir. Földtani Intézet gyűjte¬ 

ményében imígy összesített baltavári fosszil emlősök maradványai a kö¬ 

vetkezők : 

I. Majmok. 

1. Mesopithecus Pentelici, Wagner. Két állkapocs-töredek. Mind a kettő 

a zalavári apátság gyűjteményéből. Az egyik : jobb, a három hátulsó 

zápfoggal m 1, m 2, ni 3; a másik: bal, a három hátulsó zápfoggal 

m 1, m 2, m 3, a leghátulsó előzápfog pm 2, gyökerével s az állcsúcs- 

táji kicsiny lukacskával (foramen mentale). 

Nagyságra s egyéb jellemvonásokra nézve is mind a két példány 

* Arii maii x fossiles et géol. de l’Attique. Paris, 1862. pag. 80—81. 

** Übersichtsaufnahme des südwestlichen Tlieiles von Ungarn. Jahrbuch d. k. k. 

geolog. Eeiebsanst. 1883. XIII. Bánd. pag. 13. 

*** Die Verscliiedenheit und die Aufeinanderfolge dér tért. Landfaunen in den 

Niederungen von Wien. Sitzungsber. d. kais. Akad. dér Wiss. XLVII. Bánd 1863. 

f Animaux fossiles du Mont Léberon. Paris. 1873. 
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tökéletesen megegyezik Gaudry leírásával és rajzaival. (Anim. foss. 

ele l'Attique, pag. 18. Tab. I., fig. k, 4., 5.). Baltavárról eddig nem volt 

ismeretes. 

II. Ragadozók. 

2. Machairodus cultridens, (Cuvier), Kaup. A felső állcsont két foga: a 

bal tépőfogpm 4, a három gyökér csonkjával; ajobb szemfog (ebfog) 

72 mjm kosszaságú töredéke, melyen az alsó él fürészfogacskáinak 

egyrésze még épségben megmaradt. Mindakettő a zalavári apátság 

gyűjteményéből. 

3. Hyaena exirnia, Roth et Wagner. Három izolált fog, egy állkapocs¬ 

töredék egy ép foggal és két foggyökér csonkjával, valamint egy jobb 

állkapocs-töredék 4 teljesen ép foggal: pm 2, pm 3, pm 4, m 1. 

Nagyságra nézve legjobban megegyezik Suess példányával (id. h. 

I. tábla, 3. ábra), mig a Gaudry (Anim. foss. de l’Attique Tab. XIII. 

fig. 2.) és a Roth et Wagner (Abhandl. d. kön. Bayer. Akad. d. 

WTiss. 1855. VII. Bnd. tab. VIII. fig. 6.) példányainál valamicskével 

kisebb. Becses része e példánynak az, hogy az utolsó zápfog mögött 

az állkapocs csontja sértetlenül megvan, mögötte a kicsiny tuber 

culosus fognak semmi nyoma s ennélfogva bizonyságúl szolgál egy¬ 

szersmind arra is, hogy sem Hyaenictis, sem Ictitherium nem lehet (a 

melyeknek állkapcsában az utolsó zápfog mögött efféle kicsiny tuber- 

culosus foguk van), a mit Suess példánya eldöntetlenül hagyott. — 

Valamennyi példányt magam gyűjtöttem. 

III. Ormányosok. 

4. Dinotherium giganteum, Kaup. Felső, bal, harmadik (utolsó) zápfog 

m 3, koronája sértetlen, rágó lapjai igen kevéssé kopottak; a gyökerek 

csonkjaiból jókora darab megmaradt. Szeptemberi gyűjtés. — Egy 

szárcsont-töredék az apátsági gyűjteményből. 

5. Mastodon Pentelici, Gaudry et Lartet. Felső, bal, harmadik zápfog 

(m 3). Gyökérrésze hiányzik, de a szilárdan összetapadt meszes 

homokkéreg, mintegy talpat képezve s némi töredékeket tartva, az 

egész fog alapi körvonalát előtünteti. Koronájából csupán a mellső 

redő (bourrelet antérieur), az első haránthalom (premier rang de col- 

lines), az ezt követő haránt völgy (vallée), ebben nehány közbülső 

csúcs (monticules accessoires) s a második haránt halom mellső fala 

van meg. Ezek a részek azonban, valamint a fog egész körrajza, igen 

jól megegyeznek Gaudry rajzával és leírásával (Anim. foss. de l’Attique, 

pag. 142, 151. Tab. XXII. fig. 2.). E becses unicum Stern Farkas 

úr ajándéka. 
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Szeptemberi gyűjtésem alkalmával két sokkal kisebb fogat is 

találtam, a melyek épen kicsinységöknél fogva szinte zavarba ejtettek, 

a melyek azonban szintén a Mastodon Pentelici fogai, tökéletesen 

hasonlók ama pikermii fiatal példányokéhoz s velők nagyságra nézve 

is megegyezők, a melyeket Gaudry az id. helyen, a XXIII. táblán mutat 

be. Kár, hogy az egyik példányon az első, a másodikon a harmadik 

haránthalom nagy része hiányzik. — Baltavárról eddig nem volt 

ismeretes. 

IV. Páros ujjúak. 

a) Kérődzők. 

6. HMadotherium Duvernoyi, (Gaudry et Lartet). Gaudry. Egy bal felső 

zápfog m 1., kevéssé használt, a gyökerekkel együtt (csak az egyik 

hiányzik), koronája sértetlen. Kén canon-töredék az alsó izületvéggel. 

Egy sértetlen astragalus, egy calcaneim. Valamennyi a szeptemberi 

gyűjtés eredménye. 

7. Tragocerus amaltlieus, (Roth et Wagner), Gaudry. Felső állcsontból 

való izolált fogak, az alsó állcsont több töredéke fogakkal együtt, 

melyekből az alsó fogazat teljesen összeállítható. Két szarvcsap töve- 

része. Egy astragalus. Példányaink kisebb részben az apátsági gyűj¬ 

teményből valók, legnagyobbrészt a szeptemberi ásatás eredményei. — 

Baltavárról ez a faj eddig nem volt ismeretes. 

8. Gazella brevicornis, (Roth et Wagner), Gaudry. (? Antilopé deperdita, 
Gervais). Számos szarvcsap, egy homlokcsont-töredék, szárcsont-töre- 

dék, állkapocs-töredék és egyes fogak. A baltavári csonttelep egyik 

leggyakoribb alakja. 

9. Cervus. Nehány állkapocsrészlet és izolált fog nagyon hasonlít a Cervits 

(Axis) Matheronis, Gervais, fogaihoz. A rendelkezésemre levő agancs- 

töredékek azonban kissé eltérnek Gervais fajától. Még feltűnőbben 

különböznek az én agancstöredékein Dames Cervus Pentelici-jétől,* a 

mennyiben a rózsatő aránylag kurtább mint aDAMESagancsain s a szem¬ 

bog szintén aránylag kevésbbé távol áll a rózsától. Ebben a tekintetben 

inkább a Cervus Matheronis-hoz közeledik. De az agancs teste aránylag 

sokkal vastagabb mint az idézett fajoké, kevésbbé hengerded és erősen 

redőzött. Erre a tulajdonságára nézve még leginkább a Cervus cusanus, 

Croizet et -Jobert, a gáncsához közeledik, melyet azonban csak W. Boyd 

* Dames W. volt az első, a ki Pikermiből, alig két évvel ezelőtt a legelső 
szarvas-agancsokat leírta s Cervus Pentelici néven megismertette. «Hirsche und 
Máuse von Pikermi in Attica.» Zeitschr. derDeutschen geolog. Gesellsch. XXXV. Bnd. 
1883., pag. 92. 
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Dawkins értekezéséből* ismerek, a ki ezt a fajt a Cervus Matheronis-sál 

együtt a Caprcolicsoportba sorozza s ugyanoda számítja Dames a maga 

Cervus Pentelici-jét is. A faj kérdését ezúttal még függőben hagyom. 

Az agancstöredékek egyik igen szép példánya az apátsági gyűjte¬ 

ményből való, a többi a júliusi és szeptemberi gyűjtés eredménye. — 

Baltavárról eddigelé ez az alak sem volt ismeretes. Suess még a Cervus 

nemet sem említi jegyzekeben. 

b) Nem kérődzők. 

10. Sus eryrnanthius, Roth et Wagner. Felső állcsont- és állkapocs-töre¬ 

dékei a fogakkal együtt, köztük egy állkapocs mellső részlete a metsző 

fogakkal s a szemfogak gyökereivel, és hat izolált fog, a melyekből 

kévés hiánynyal az egész fogazatot össze lehet állítani. Az egyik izo¬ 

lált fog (felső ml) Stern Farkas úr ajándéka, egy felső állcsont¬ 

töredék a három zápfoggal az apátsági gyűjteményből való, a többi 

mind a szeptemberi ásatás eredménye. 

V. Chalicotheriumfélék. 

11. Chalicothenum Baltavárensis, nov. sp. Egy baloldali állkapocstöredék, 

a harmadik (utolsó) teljesen ép előzápfoggal pm 3., mögötte az első 

valódi zápfog medrének mellső falával. A második és az első előzáp- 

fog medre jól mogmaradt, ez előtt mintegy 20—25 ’^-nyi diastema 

következik s a töredék végén a szemfog medrének a nyoma mutat¬ 

kozik. Ugyanehhez sorozok egy kis állkapocs-töredéket egyetlen 

magános szemfoggal. — Az én páldányaim a Kaup által leirt Chalico- 

theriam Goldfussi és Chal. untiquum (Ossem. foss. de Darmstadt. II. 

pag. 4—8. Tab. VII.), Chalicot. grande, Lartet (Gervais, Zoolog. et 

Paléont. pag. 169.) s a Wagner által Colodus paehíjgnathus név alatt 

leirt (Naehtráge zu Pikermi) példányok nagyságát nem érik el, mig a 

Chulic. Wetzleri (Palaeontogr. XXII. Tab. VIII. fig. 74.) tejfogainak 

nagyságát jóval meghaladják. Atalános habitusra nézve legközelebb 

állanak a következő két fajhoz : Chalicoth. Sivalense, Falconer et 

Caetley (Fauna antiqua Sivalensis, pag. 103. Tab.LXXX.)és Chalico- 

therium í Anisodon), Lartet (Blainville, Genus Anoplotherium, pag. 

6, Tab. IX.) — Minthogy jelenleg se összahasonlító anyaggal, se az 

összes idevágó irodalommal nem rendelkezem, egyelőre csupán az 

elmondottakra kell szorítkoznom. Ez a faj egészen új jelenség Balta- 

* W. Boyd Dawkins, Contrib. to the History of the Deer of tbe European 

Miocéné and Pliocene Strata. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1878. Pag. 405—406. 
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vár ősfaunájában. Mind a két példány az apátsági gyűjteményből 

való. Az újabb gyűjtések közt e fajnak semmi nyoma. 

VI. Páratlan ujjúak. 

12. Rhinoceros pachygnathus, Wagner. Egy jobboldali állkapocs-töredék 

4 foggal pm 4, ml, m 2, ni 3; egy kisebb állkapocs-töredék két 

tejfoggal es tíz izolált fog részint az állkapocsból, részint a felső áll¬ 

csontból, a melyeknek egy része azonban igen fogyatékos és törede¬ 

zett. Mindenesetre meglepő, hogy az apátsági gyűjteményben, mely 

még a régi telepből került ki, egyetlen egy Rinoceros-fog sem volt, s 

csupán egy pár csöves csont töredék és izületvég bizonyította a nem 

előfordulását. Valamennyi fog egy teljesen ép calcaneummal együtt 

júliusi és szeptemberi gyűjtéseim eredménye. 

13. Hippcirion gracile (Christol), Kaup. Gyűjteményünknek legnagyobb 

r észét Hipparion-maradékot képezik, állkapocs- és felső állcsont-töre¬ 

dékek, bár közöttük egy sincs, mely a teljes fogsort magában foglalná. 

200-nál több izolált fog (köztük számos igen ép, de sok töredékes is), 

metacarpus- és metatarsus-csontok (egészen ép csak 4 darab, a többi 

töredék), astragalus, calcaneum és szárcsontok töredékei. A baltavári 

lelőhelynek leggyakoribb alakja. A fogak különböző nagysága és 

zománczlemezeinek meglepően különböző redőzése több varietásra 

enged következtetni. 

E névsort átpillantva, legott észreveszszük, hogy a magy. kir. földtani 

intézet gyűjteménye alapján a Dinotherium és Rhinoceros faja is jól meg¬ 

határozható, a mi eddig nem volt lehetséges; továbbá, hogy a következő 

5 faj, ú. m. 

Mesopithecus Pentelici, 

Mustodon Pentelici, 

Tragocerus amalthens, 

Cervus (aff. Matheronis), 

Ca licotherium Ba Itavárensis 
eddigelé nem volt ismeretes a baltavári lelőhelyről. De legott észre vesz- 

szük azt is, hogy a felsorolt tizenhárom faj valamennyi egykorú lelőhely 

faunája között leginkább a görögországi Pikermi faunájával egyezik meg; 

azután a francziaországi Mont Léberon (départ. Vaucluse) faunája áll 

hozzá legközelebb, sőt nehány alak hiányát leszámítva meglehetősen 

egyezik is vele ; a spanyolországi Concud 5 faja Baltaváron is mind elő¬ 

fordul. Míg ellenben Eppelsheim faunája, bár sokban egyező, mégis vala¬ 

mennyi között leginkább elüt tőle. Minthogy e rövid jelentés keretében 

nem bocsátkozhatunk bővebb fejtegetésekbe, a baltavárival azonos vagy 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 19 
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* 

közel egykorú emlősfaunák összehasonlító áttekintését az ide csatolt táblá¬ 

zatban foglaltuk össze. (L. a megelőző lapon.) 

A csontok és fogak minőségét tekintve sajnálattal kell kiemelnem, 

hogy nem található köztük egyetlen egy ép állkapocs, de meg egy teljes 

fogsor sem, a fogak legtöbbnyire egyenként, ritkábban kettesevei és hár- 

mas-negyesével fordulnak elő, legnagyobb ritkaság az a két ötös Hipparion- 

fogsor, mely még a régi gyűjtésekből került. A fogak között igen sok meg 

van rongálva, úgy hogy a levegőn csakhamar szétpereg (szétpizlik, a mint 

a munkások magukat kifejeztek). A csontok között szintén nagy ritkaság 

a tökéletesen ép, csak néhány lábközépcsont, astragalus és calcaneum van 

teljesen sértetlen állapotban. A bordáknak, csigolyáknak és koponyacson¬ 

toknak csak némi nyomai találhatók. A csöves csontok és a lapoczkák 

igen töredezettek s a számos csontforgács azt bizonyítja, hogy a baltavári 

csonttelepet távolibb helyről, sok hányatás után hordták és sodorták össze 

a víz hullámai. Némely csöves csontok töredéken afféle nyomok mutat¬ 

koznak, mintha ragadozó állatok rágták volna le róluk a húst. 

A csonttartalmú réteg világos vagy sötét rozsdasárga, de némely 

helyen egészen fekete homok. Vastagsága eleinte elerte az egy métert, de 

később, a mint a partoldalban mind alább bukott, úgy hogy a felszíntől 

már 4—5 méter magasság választotta el, hirtelen megvekonyodott s mint¬ 

egy kiekúlve a környező homokrétegben egészen elenyészett. 

19* 
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4. JELENTÉS A GYALUI HAVASOK ÉSZAKI SZÉLÉN, A KALOTA- 

SZEGBEN ÉS A VLEGYÁSZA HEGYSÉGBEN AZ 1884. ÉVBEN, 

VÉGZETT FÖLDTANI RÉSZLETES FÖLVÉTELRŐL. 

Dl'. KoCH ÉNTAL-tÓl. 

A jelen év nyarán az l : 75,000 mértékű részletes térkép «Bánffy- 

Hunyad» czímű lapja (18. oszt. XXVIII. rovat) déli és nyugoti részének 

földtani fölvételével bízattam meg, miután ugyanezen lapnak felső jobb-, 

a felénél jóval nagyobb részét már 1882-ben én magam, és csupán annak 

északnyugoti sarkát 1)r. Hofmann Károly főgeológ úr -—- fölvettük volt. 

Miután az általam 1882-ben fölvett területnek nagysága tesz 11 "5 □ mfdet, 

vagyis 661 "835 □ kmótert, a I)r. Hofmann K. úr által fölvett északnyugoti 

sarok pedig 0*89 □ mfdet vagy 50*625 □ kmétert, az egész lap területének 

nagysága végre 18'88 □ mfdet vagy 1085.96 □ kmétert: maradt ezek szerint 

a múlt nyári fölvételre 6‘49 □ mfdnyi vagy 373*5 □ krnnyi terület. Az emlí¬ 

tett lapnak ezen területrésze úgy helyraj zilag, mint földtanilag, a legváltozato¬ 

sabbak egyike, délen a gyalui havasok északi szélét, nyugaton ellenben a 

Vlegyásza havasnak keleti felét foglalja magában. Tekintve a sok nehézséget, 

melylyel az ilyen gyéren lakott, erősen tagolt, erdős-bokros hegyvidéknek 

bejárása jár, a 6*49 □ mfdnyi területnek fölvétele nem csekély fáradságot 

igényelt; de a fáradalmakat bőven kárpótolta a nagy változatosság a vidékek 

tájrajzi alakulatában és földtani szerkezetében. 

A múlt nyáron földtanilag fölvett terület a törzskari térképnek követ¬ 

kező lapjain van előtüntetve: 

a 10 oszt. IV. rov. Ny. (Gyalu és N.-Kapus vidéke) felső 2/a részében; 

» •> » V. » » (Gyerö-Monostor és Valkó vidéke) felső 2/s részében; 

» »> » VI. » »> (Vlegyásza) — északkeleti sarkában; 

» 9 » VI. » » (Sebesvár és Ivis-Sebes vidéke) keleti felében. 

A Dr. Hofmann K. úr által régebben fölvett terület pedig a 8 oszt. 

VI. rov. (Csúcsa és N.-Sebes vidéke) lapon van. 

Hálás köszönettel kell megemlékeznem az idén is azon sokszoros szíves¬ 

ségről és érdeklődésről, melyekkel ezen bejárt terület inteligens osztályánál 

lépten-nyomon találkoztam. 

A mi a fölvett terület hegy- és vízrajzi viszonyait illeti, azok fő voná¬ 

sokban a következők. A mi először is a gyalui havasok északi szélét illeti, 
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ez területemen belül egy közel 1000 mét. magasságig kiemelkedő, igen széles 

és lapos hegyhát gyanánt húzódik el kelet-nyugoti irányban a Meleg-Számos 

völgyétől a Ylegyásza tömegéig, lankásan ereszkedve le a tértkor szegélyhegy¬ 

ségre, de számtalan, közel dél- északi irányban lenyúló igen mely és keskeny, 

meredek lejtőjű völgy által liarántúl össze vissza szabdalva, és a tertiaer sze¬ 

gélyhegységtől a Kapusnak hosszúra nyúló, de igen keskeny és mély hossz¬ 

völgye által élesen elválasztva. Mindezen keskeny és mély völgyek erdős, 

csapadékdús területet szelvén keresztül-kasúl, az árnyas, sziklás aljukon tete¬ 

mes mennyiségben összegyűlő kristálytiszta vizet gyorsan vezetik lefelé, 

töméntelen kavicsot görgetve, mely a Kapus folyó által lassanként a Szamos 

medrébe jut. A Kapus folyó Gy.-Monostortól kezdve Kis-Kapusig a kristályos 

palahegység északi szélébe vájta be medrét, és pedig oly feltűnő mélyen, 

hogy ennek következtében a tertiaer szegélyhegység párhuzamosan elvonuló 

főgerineze meglehetős távolságban követi a kristályos palahegységet, és mind¬ 

kettő nevezett fővölgyből tekintve feltűnő meredek tetőkkel emelkedik ki. 

Gyerő-Monostor és Valkó közt van a vízválasztó, melyen a tertiaer hegység 

a kristályos palahegységgel összefoly, s melyen túl a vizek a Ivalota patakába 

s az által a Sebes-Körösbe jutnak. 

A terület nyugoti részében a Ylegyásza tömegének dél-északi irányban 

elnyúló hatalmas vonulatába ütközik a kristályos palahegység és így a tertiaer 

rétegekkel kitöltött öbölszerű Kalotaszeg jő létre. A Ylegyásza területembe 

eső keleti felenek legmagasabb pontjai 1300 m. körül vannak, s ezektől 

északnak és keletnek meglehetős meredek lejtőjű óriási boltozat gyanánt 

ereszkedik le ezen egységes eruptív hegytömb, egyrészt a Meszes hegyvonulat 

déli végének kristályos pala-magaslataira, másrészt a kalotaszegi tertiaer 

szegélyhegységre. Itten a fővölgy már nem a tertiaer szegélyhegység és a 

Ylegyásza tömegének határán húzódik végig, hanem utóbbit hosszában végig 

szeli, t. i. a Székelyó- vagy Sebes folyó völgyét értem; míg a Sebes-Körös 

haránt vágja át annak északi nyújtványát. Sajátságos a Meregyó patakának 

lefolyása, mert az eredeti dél-északi irányát éppen a Kalotaszeg lágy tertiaer 

rétegeiben megváltoztatván, egyenesen nyugotnak tart, hogy az erre útját 

álló kristályos palahegység kemény kőzetein keresztül utat törjön magának 

a Székelyó folyóba. A Ylegyásza tömegének völgyei ugyanolyan jelle- 

műek, mint a gyalui kristályos palahegységei, t. i. igen keskenyek, melyek 

kanyargósak és vízben bővelkedők. 

A mi a nevezett terület általános földtani szerkezetét illeti, azt röviden 

így körvonalozliatom. A gyalui havasok zöme — a terület déli szélén -—- 

különféle kristályos palákból, ezek közé szorult hatalmas gneiszgranit- és 

pegmatit-telérekből, tehát uralkodó ősközetekből áll, melyek közé itt-ott 

ifjú tertaer eruptív kőzetek vékony telérei ékelvék. Az őspalák általában 

meglehetősen meredeken (25—60°) k. b. E-nak dűlnek; de egyes helyeken 

nagyobb rétegzavarokra és néha nagyszerű gyűrődésre is elég példa van; 
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úgy hogy egészben véve meglehetősen bonyolódott hegyszerkezeti viszonyokra 

lehet következtetni, a mi ezen őshegységnek többszörösen ismétlődött emel¬ 

kedése és sülyedése mellett szól. Az így felépített hegység boltozatát az 

ótertistr rétegek egykori leplének hátramaradt, s többé kevésbé elszigetelt, 

rongyai födik mindazon helyeken, hol a víz elmosó hatásától óva maradtak. 

Az ó-tertiaer rétegek ennélfogva itten nem támaszkodnak a kristályos pala¬ 

hegység szeléhez, hanem lassan fölhúzódnak annak lejtőjére és pedig ugyan¬ 

olyan lankás (4—10°-nyi) rétegdűlés mellett, mint azt a kolozsvári szegély¬ 

hegységre nézve a múlt években kimutattam volt; miből kétségtelenül lehet 

a kristályos palahegységnek az ó-tertiaer rétegeknek leülepedése folytában 

történt lassú emelkedésére következtetni. 

A Ylegyásza tömege a terület nyugoti felében egészen egyöntetűnek, 

egyneműnek (homogén) bizonyodott, mivel csupán egyetlen tömeges kőzet¬ 

fajból, a quarczandesitből vagy dácitból van fölépítve, s ennek még törmelékes 

terményei (tufák, brecciák stb.) is teljesen hiányzanak, s az az elenyésző 

csekély quarcz-trachyt részlet, melyet a terület délnyugoti sarkában kijelöl¬ 

tem, inkább zárványnak tekinthető, mint telérnek, a mi régibb koránál fogva 

nem is lehet. A térti;er rétegek továbbá a Ylegyásza eruptív tömegéhez hatá¬ 

rozottan oda szorulnak vagy támaszkodnak, s nem egy helyen az eruptív kőzet 

erőszakos feltódulása egy a kristályos palahegységben támadt óriási szakadás¬ 

vonalon az által nyer határozott kifejezést, hogy a legidősebb tertiaer rétegek 

egyes, a mélységben elszakított rögjei a fiatalabbaknak takaróján keresztül 

a felületre tolattak, és az ilyen rögnek egész rétegsorozata fölforgatva lett, 

mint azt Magyarókerekénél, Eemete pusztánál és különösen Hódosfalva 

mellett lehet jól észlelni. Hogy tényleg a kristályos palahegységnek meg¬ 

szakadása által keletkezett óriási résen nyomult ki a dácit, azt leghatáro¬ 

zottabban bizonyítja a marótlaki Magúra hegynek csillámpala-szigete, mely 

pontosan a kis-sebesi és a bocsi csillámpala-hegyvonulatok vonalába esik, 

illetőleg azoknak mintegy összeköttetési kapcsát képezi. 

Ezek után áttérek a terület egyes képződményeinek rövid megbeszé¬ 

lésére. 

A) Az azói csoport képződményei. 

I. Csillámpala (csp.) A gyalui havasok idei területembe nyúló részé¬ 

nek alapja, zöme, kivétel nélkül a csillámpala többféle változatából van föl¬ 

építve. Uralkodó a sötétszürke vagy barnás változat, melyben a muscovit és 

biotit keverékének összefüggő egyöntetű, finom leveles rétjei a váltakozó 

vastagabb quarczréteket annyira bevonják, hogy ezek csupán a pala haránt¬ 

törési lapjain láthatók jól. Mellékes elegyrészekül csupán pyrit észlelhető 

gyakrabban apró kristálykákban (ooO°o) behintve, különösen a quarczban, 

melynek fölbomlása által származik az a sok vasrozsda, mely a felülethez 

közel ezen csillámpalát rendesen rozsdás foltossá teszi. Helyenként a quarcz- 
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rétek kivastagodnak s ilyen quarczlencsékben a pyrit bővebben hintve fordul 

elő, mint p. Boicsesd puszta alatt, az úgynevezett pányiki völgyeletben, hol e 

miatt nemes érezre való reményben évek előtt tárnát kezdettek hajtani a 

esillámpalába. Ugyancsak így behintve található a pyrit, és kevés clialkopyrit 

is, Meregyótól ny.-ra, a meregyói patak völgyében, a bocsi Kishegyről lejövő 

mély vízmosásban is, hol szintén eredménytelen érczkutatásra szolgál¬ 

tatott okot. 

A Kapus folyó völgyének felső részében, Erdőfalva és Gyerő-Monostor 

között ugyanilyen csillámpalaváltozatban borsónyi gömbölyödött gránát kris¬ 

tályokat (ocO) lettem; ezen változat azonban — úgy látszik -— igen aláren¬ 

delten fordul elő itten. Több van belőle a Meregyó és Kekiczel közt fekvő 

kristályos palahegyvonulatban, valamint a marótlaki kis csillámpala-szi- 

getben is. 

A csillámpala egy második változata az, melyben a fehér vagy sárgás 

muscovit apróbb-nagyobb, jól elkülönülő pikkelyei közt tisztán látszanak a 

quarezszemek is a pala lapjain. A csillám ezen változatban gyakran talk- 

nemü, t. i. zöldes- vagy sárgásfehér, és zsírfénybe hajló, és majd alárendelt 

a quarczlioz képest, a mikor a pala gyakran valami homokkőre emlé¬ 

keztet, majd meg annyira uralkodó, hogy az ujjak közt is könnyen szétmor¬ 

zsolható. Ez a változat az előbbihez képest alárendelt, határozott színtájt 

nem foglal el, hanem többszörösen belételepülve látható az uralkodó sötét¬ 

szürke vagy barna változatban, a mint a Kapus völgyén végig menve meg¬ 

győződtem róla. 

E gyéb változatokat az előleges, csupán makroskópos, vizsgálat nyomán 

nem lehet még constatálnom. Hogy a dr. Primics György által * górcsői 

vizsgálat alapján kimutatott csillámpala változatok közt minők és melyek 

vannak még képviselve területünkön, azt a gyűjtött anyag beható átvizsgá¬ 

lása fogja megmutatni. 

2. Vegyes őspalák (u. m. agyag-, agyagcsillám-, chlorit-, talk-, graphit-, 

amphibol- és mészpala). A csülámpalák egységes központi tömegét észak¬ 

keletnek egy azonos rétegességgel hozzátámaszkodó őspala-öv szegélyezi, mely 

a terület délkeleti sarkában kezdődve, k. b. 2‘5 kméternyi szélességben észak- 

nyugotnak Pányik határáig elhúzódik és itt az ó-tertiaer rétegek takarója alá 

vonul. Legnagyobb szélességben az egerbegyi patak és a Kapus folyója szelik 

át azt, s ezeknek hosszú völgyeiben és mellékvölgyeiben szépen észlelhető, 

miszerint a fenn elősorolt őspaláknak vékonyabb-vastagabb rétegei szabály¬ 

talanul váltakozva fordulnak elő. A szürke vagy vörlienyes színű, finom leve¬ 

les agyagcsillámpala itt az uralkodó kőzet s ebbe települve alárendelten for¬ 

dulnak elő a többiek. A chloritos palák inkább az övnek külső széle felé 

* A Kis-Szamos forrásvidéki hegység kristályos palakőzetei. Matli. és term. 

tud. közlemények. Kiadja a magy. tud. akadémia. XVIII. köt. 1882. XI. sz. 



A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1884-RŐL. 288 

szintén elég gyakoriak még; a talk- és a graphitpala az övnek közepe táján 

vonul végig neliány méternyi vastagságban, s utóbbi különösen a Kapus völ¬ 

gyében, az egerbegyi Valea Saponi-ban és a nagy-kapusi Sátorhegy meredek 

lejtőjén szemlélhető jól feltárva. Mindeme palák azonban nem tiszták, quarcz- 

ban dúsak, helyenként vastag réteket és fészkeket tartalmaznak belőle, s a 

graphitpala azonkívül még vasoxydhydrátot is, helyenként oly bőven, hogy 

valóságos sejtes limonitba átmegyen. Az amphibolpala 1—6 méternyi nehány 

retegponk alakjában van az agyagcsillámpalába települve, és kiséretében itt- 

ott igen alárendelten quarezdus mészpala is megjelen. Mindezen őspalák, de 

különösen az agyag-, agyagcsillám- és az amphibolpala bőven tartalmaznak 

behintett pyrit-kristálykákat, s ez helyenként annyira növekedhetik, hogy a 

felülethez közel az egész pala agyagos vörös- és barnavasércz telepekké átvál¬ 

tozik. Egy ilyen telepet a kiskapusi Bányabérczen túl fekvő mély oldalvölgy¬ 

ben régebben bányászni kezdettek, mit a most is látható tárnák bizonyíta¬ 

nak. Mint ritkaságot Kis-Kapuson felül mindjárt a Kapus völgy agyagcsil- 

lámpalájának hasadékaiban baryt kristálycsoportokat is leltem. 

Mindezen őspaláktól teljesen eltér egy, a pányiki Malomvölgyben meg¬ 

lehetősen vastag, hasadozott padokban előforduló kőzet, melyet első tekin¬ 

tetre valami tömeges kőzetnek lehetne tartani. Makroskóposan a hagymazöld 

kőzet egyneműnek látszik, sűrűn telve van hintett pyrittel és aczéllal erősen 

szikrázik, mállás következtében meghalványodik és a fölbomlott pyrittől vas- 

rozsdafoltossá válik. Vékony csiszolataiban górcső alatt uralkodó quarczmezők 

látszanak, melyeknek közeit fűzöld ehloritfoltok kitöltik; alárendelten azon¬ 

ban szürkés csülám is észlelhető; a kőzet ennélfogva erősen chloritos quarczit- 

paklnak mondható. Mivel ez a palás kőzet hatalmas dácittelérektől át van 

hatva, talán ezen kőzetnek quarezdus chloritos palára való behatásából szár¬ 

mazhatott. A völgyecskének felső részében es torkolatánál a rendes barna 

agyagcsillámpalába való átmenetele észlelhető. 

Az agyagcsülám- és amphibolpala nyomait a meregyói és bocsi csillám- 

pala-hegynyulványban, chloritos és talkos palákat pedig a marótlaki kis kris¬ 

tályos palaszigetban is kaptam; miből kitűnik az, hogy a csillámpalánál 

ifjabb vegyes őspaláknak öve eredetileg erre is folytatódott, de nagyrészt az 

ó-tertiffir rétegek által födve van. 

3. Gránit (gr.). Bedecstől kezdve nyűgöt felé a csillámpalán belül gra- 

nittelérek lépnek föl és pedig mind sűrűbben, minél inkább közeledünk 

Gyerő-Monostor felé, hol végre tisztán a gránit lép uralomra, mire még 

tovább nyugotnak, Kalota-Űjfalu és Keleczel határában, újra a csillámpalába 

van ékelve. A gránit, melyről dr. Primics György 1881-ben petrographiai 

tanulmányt tett közzé,* uralkodó ortlioklasból, ritkán mikroklinből is, alá- 

* A Kis-Szamos forrásvidéki hegység gránitos kőzetei. (Jelentés az Erdélyi 
Múzeum-Egylet megbizásából 1881. évben tett kirándulásokról) Orvos-term. tudom. 
Értesítő. VII. 1882. II. Term. tud. szak. 199 1. 
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rendelt plagioklasból, quarczból és muscovitból áll, melyekhez mint esetleges 

elegyrész gyakran fekete turmalin-kristályok és ritkán gránát-szemcsék is 

hozzájárulnak. Szövetét tekintve a normál, egyenletes szemű és keverekű 

közép- vagy aprószemcsés változatokon kívül vannak öregszeműek, melyek¬ 

ben rendesen az orthoklas túl uralkodik és fekete turmalin hozzájárul (ég¬ 

ni atit ), van igen szép írásgranit is (p. a gyerő-monostori Köveshegyen), végre 

gneiszgranit, melyben a nagy csillámlevelek rétenként való elrendezkedése 

mellett nagyban is pados-táblás szerkezet észlelhető (így különösen Keleczel- 

nél). Ugyanezen változatban itt azt is észlelém, hogy a barna csillámpalának 

erősen gyűrt rétegdarabjai zárványként fordulnak elő benne : miből, daczára 

a pados-táblás szerkezetnek, ezen gneiszgranit intrusiv voltára lehet követ¬ 

keztetni. Mint említém, a gránit nagyobbrészt telérként fordul elő Bedecs és 

Gyerő-Monostor közt, s ezek a Bedecs patakának (vagyis Kapus völgyének) 

kitűnő természetes átmetszetében gyönyörűen föltárva észlelhetők. Bedecs 

felől vannak a legvékonyabb telérei, s ezek közt egy fél méternyi telér arról 

is nevezetes, hogy közvetlenül fölötte, egy darabig érintkezve is, egy fehér 

quareztrachytnak V2—1 méternyi telére halad párhuzamosan vele. Följebb 

mind sűrűbben következnek egymásután és mind vastagabbakká válnak a 

granittelérek, magukból vékony ágakat és igen vékony ereket (Apophysen) is 

küldve a vele érintkező csillám pala repedéseibe, míg végre a gyerő-monostori 

Rákospatak torkolatánál a gránit egészen kiszorítja a csillámpalát. Azt is 

lehet észlelni továbbá, hogy az egymáshoz igen közel fekvő, vastagabb gra¬ 

nittelérek közé szorult csillámpala kiváló erősen össze van gyűrve; a mi 

határozottan ezen teléreknek erőszakos fölnyomatása mellett szól. Az összes 

telérek, melyeknek száma legalább tízre tehető, közel függélyesen kiemel¬ 

kedve egymással csaknem párhuzamosan E-D irányban csapnak a bedecsi 

patak szűk völgyén keresztül; tehát a csillámpala-rétegeknek általános csa¬ 

pásirányára csaknem épszög alatt képződtek azon függélyes repedések az 

alaphegységben, melyekbe a gránit betódult. 

Egy további nevezetes tünemény ezen gránitoknál az, hogy Gyerő- 

Monostornál, és még Keleczelnél is, hol az összefüggőbb tömegekben meg¬ 

jelen, meglehetősen sűrűn át van hatva keresztül-kasul menő quarczit-erekkel, 

melyek nehány mmétertől több méterig változnak vastagságban. M. Gyerő- 

Monostoron a ref. templom és papiak megett mindjárt, az utczán keresztül 

csapva, és a patak sziklafalában egy k. b. 8—10 meter vastag quarczittelér 
/ 

van föltárva, mely csaknem függélyesen fölállítva, közel E—D irányban csap. 

A falun fölül, a Várhegy felé pedig — úgy tetszik nekem — ugyanezen telér¬ 

nek a folytatása fehérük a hegyoldalon. Itt apró kőbányákban fejtették a 

nagyrészt fehér, itt-ott vasrozsdafoltos, kissé csillámos quarczitot, s k. b. 50 

vaggonnal vittek belőle a Feketeerdő üveghutájába (Báród mellett). A quar¬ 

czit vastag táblákra van elválva, melyek vagy 70° alatt ny. felé dűlnek, míg 

a telér csapása itt is közel E—D-nek mondható. 
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Keleczelen túl tovább Ny-nak területemen már nem találtam gránitot, 

de igen érdekes egy egészen eltérő granitfajtának zárványként való előfordu¬ 

lása a dáeitban, melylyel néha oly szorosan össze van forrva, hogy a dácit 

tiszta granitos szöveti változatának lehetne tartani, lia földpátja nem volna 

orthoklas. Ezen gránitnak uralkodó földpátja sárgásfehér vág}' barnáspiros 

színű, üde, kitünően hasadó (épszög alatt), Szabó lángelemzési módszere sze¬ 

rint meghatározva a perthit-sorba tartozó orthoklas. Az or. mellett a quarcz 

borsószem nagyságú, füstszürke, zsirfényű, repedezett, szögletes szeméi — a 

második uralkodó elegyrész. Nagyon alárendelten látható itt-ott, fekete fény¬ 

telen szemcsehalmazok alakjában, mállott vasrozsdás biotit is. Górcső alatt a 

biotiten kívül kevés muscovit is észlelhető, végre igen ritkán mikroklinnek 

nyomai is láthatók. 

Ilyen gránitnak zárványait kaptam a kis-sebesi dácitbányában és 

Marótlakánál, a I)j. Dragu hegyről lejövő harántvölgy görélyei közt; de 

helytállóan ezt a gránit változatot erről a vidékről nem ismerem még. 

Térjünk át most a terület kainoziói képződményeinek rövid ismerteté¬ 

sére, miután semminémű palseozói vagy mesozói képződményt azon belül 

kimutatni nem sikerült. 

B) A kainozói csoport képződményei. 

A tertiaer systema mindama idősebb tagjai, az aquitaniai emelet alsó 

rétegeiig bezárólag, melyeket múlt évi és harmad évi jelentéseimben ugyan e 

helyen elég részletesen tárgyaltam már, nagyrészt ugyanazonos kifejlődéssel 

az idei területen is megvannak s azért ezen alkalommal egészen röviden 

végezhetek velük. 

/. Eoczén sorbeli képződmények. (E.) Idei területemen belül 

ezeknek újra teljes rétegsorozatával találkoztam. 

El. Alsó tarkaagyag-rétegek. Ezek nemcsak, hogy széles öv alakjában 

kisérik a gyalui havasok kristályos palákból álló szélét, de nagy kiterjedés¬ 

ben egészen Dongóig, és azon túl is még, vékonyabb-vastagabb lepel gyanánt 

borítják a lapos hegyhátakat és pedig uralkodóan azoknak porhanyó vagy 

laza homokos és kavicsos ponkjai, mint melyek az elmosatásnak inkább 

állottak ellene, mint ezen rétegeknek agyagja. Ezen okból a kristályos pala¬ 

hegység háta nagyrészt ezen kavicstalajjal lévén borítva, nem csoda, hogy 

terméketlen, s a havasok lakói pl. ezen talajon ritkás szénán kívül nem is 

termelnek egyebet; a hol a búza is megterem, azoknak a területeknek a 

talaja már a következő rétegekből képződött. 

E2. Perforata-rétegek. A gyalui havasok alján végigvonuló ezen máso¬ 

dik rétegövnek kifejlődését már ismertettem múlt évi jelentésemben. Mellé¬ 

kesen csak azt említem még fel itten, hogy az alsó gipsz színtája, mely oly 

feltűnő vastag pon kokban van kifejlődve a jegenyei völgyben, ez idei terüle- 
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temen belül Nagy-Kapusnál hasonló kifejlődésben szemlélhető, a mennyiben 

a falu felett emelkedő meredek oldalon 4 ponkja legalább 12 vastagság¬ 

ban nyúlik végig a perforata-rétegek alsó határán. A kristályos palahegység 

lapos hegyhátain egyes elszigetelt rongyokként megmaradt kis részletkék¬ 

nek és foltoknak, valamint a Gyerő-Monostor, Keleczel és Incsel vidékén 

levő nagyobb összefüggő lepelnek petrographiai szerkezete annyiban kissé 

eltérő a Jegenye és Gyalu mellett kifejlődött perforata-rétegekéitől, hogy a 

perforataponk alatt erre mindenütt k. b. 10 mf vastagságú tömör mészmárga- 

pad fekszik telve Gríjphaea Eszterházyi, óriási Rostellaria sp. és az Euspa- 

tangus Haynaldi héjaival és kőbeleivel. Ezen mészmárgaponk alján, átme- 

nőleg az alsó tarkaagyagba, helyenként dús mészkötszerü conglomerátpad 

kapható, melyből a vidék lakói malomköveket készítenek. Ilyen malomkő¬ 

gödrök vannak: Gyerő-Monostornál a Rákos pataka felett keletnek emelkedő 

hegyoldalon, Dongó és Bedecs közt pedig a Djalu Dombi nevű hegylaposon. 

E nagyon meszes conglomerátpadot a terület ledélibb szélén, különösen a 

gyerő-monostori Köveshegy laposán, a Kalota-Űjfalutól és Incseltől délre eső 

magaslatokon, szürkésfehér és vörhenyes tarka, igen tömör és tiszta mészkő 

helyettesíti, mely külseje után első tekintetre valami mesozói mészkőnek 

volna tartható, ha az Anomya Casanovei, melyet bőven tartalmaz, el nem 

árulná, hogy a perforata-rétegek legalsó padjával van dolgunk. Ezen mészkő 

Dongó és Gyerő-Monostor közt is az utón többször megjelenik s kopár szik¬ 

lás talajt képez. Nevezetes, hogy a havasalji hegyhátakon, Dongó, Gyerő- 

Monostor és Kalota-Újfalu vidékén, a perforata-rétegek hátramaradt márga 

és meszes leplei azok, melyek művelésre érdemes termékeny talajt adnak 

és nyáron szép búzavetésektől díszlenek; míg az alsó tarkaagyag-rétegek 

kavicsos leple — mint már említém — erre nem alkalmas. Ezen okból 

eme területeken a szántóföldekben már messziről szemlélhetjük a perforata- 

rétegeknek elterjedését is. 

A perforata-rétegeknek az öve Meregyónál az itteni kristályos pala¬ 

részletbe ütközik és északnak a következő rétegek takarója alá vonul ugyan; 

annál érdekesebb azonban, hogy az úgynevezett Kalotaszegi vagy Bogdán- 

hegység szélén, a dácittal közvetlenül érintkezve, három helyen egy-egy kis 

töredéke, roncsa az ifjabb rétegek takaróján keresztül a felületre tolatott. 

Ezen helyek: Kalota-Szt.-Király határában a Bogdán hegynek alja, Magyaró- 

kerekénél a Horaitia hegy keleti lejtője, hol a perforatapadon kívül az azt 

kisérő puhánydús márgarétegek is — és Hódosfalva, hol a perforata-réte- 

gekkel együtt az azoknak fekü- és fedőrétegei is megjelennek kis téren erő¬ 

sen megzavart és fölforgatott rétegzéssel; a mi határozottan a később feltó¬ 

dult dácit mechanikai hatásának a műve. 

A perforata-rétegeknek vastagságát M.-Valkónál, a Sólymos hegy mély 

vízmosásaiban 22 méternek találtam, Gyerő-Monostor vidékén is k. b. 20 

méterre becsülöm azt, a mi nem igen tér el a Jegenye, N.-Kapus és Gyalu 
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vidékén kimutatott vastagságtól, ha leszámítjuk itten az alján megjelenő 

gipszponkok tetemes vastagságát, mely telepek arra teljesen hiányzanak. 

ES. Alsó darvamész-rétegiek. Ezeknek mindkét színtája, t. i. a 6—8 

meter vastag alsó durvamészpadok és ezek alatt k. b. 80 mj vastag ostrea- 

tályag, ez idei területemen belül typusos kifejlődésben mutatkoznak, és 

N.-Kapustól kezdve Gyerő-Vásárhelyen és Jegenyén át nagy ívalakban vonul 

azoknak széles öve Meregyóig, a Kalotaszeg legbelső szögletébe, hol ezen 

rétegek is a meregyó-rekitzeli kristályos pala-vonulatba ütköznek, és észak 

felé az ifjabb rétegek takarója alá merülnek. Legjellemzőbb kövületei, az 

Ostrea cymbula, Lamarck, Ostrea multicostata, Desh., Pe.cten Stachci, 

Hofrn., Sismondia occitana, Desor, AlveoUna sp. s a t. erre is bőven kap¬ 

hatók, különösen 1 ivritté mellett az Angonuluj-hegyen, Gyerö-Monostornál. 

a Déde- és Várhegyen, M.-Valkónál a Malató- és Sólymos kúpokon, Inesel- 

nel a Certatie hegyen s a t. Az alsó durvamész erre mindenütt meredeken 

kiemelkedő hegyeknek terjedelmes, a rétegdülés irányában igen lankásan 

lejtő hátait alkotja, mely hegyalakzati viszonyról elterjedése már messziről 

fölismerhető. Forrásokban itt is dúsnak mondható az alsó durvamész-réteg • 

azok természetesen mind a rétegdülés irányában, tehát a hegyeknek észak 

felé fordult lejtőin vagy alján fakadnak. 

Nevezetes, hogy a dáciteruptio az alsó durvamésznek is két csekély 

rögjét szakította el és emelte ki a perforata-rétegek társaságában a mély¬ 

ségből. Az első ponk Kalota-Szt.-Király határában a már említett 

helyen, a második pedig Hódosfalvánál. az itteni dácithegyszél egy kis 

öblében van. 

Ed. Felső tarkaagyag-rétegek. Ezekkel idei területemen belül Nagy- 

Kapus, Deritte, Oláh-Bikái, Nagy-Kalota, Kalota-Szt.-Király, Bökény és Bocs 

határán találkoztam, hol vékonyabb-vastagabb, vörösszínü lepelként borítják 

az előbb tárgyalt rétegeket és csupán a Kalotaszegben lépnek föl szakadat¬ 

lan rétegövként teljes vastagságukban a felületen. Kövületeknek nyomait nem 

sikerült felfedeznem erre. 

E5. Felső durvamész rétegek. Nagy-Kapusnál a Köves- és a Medvés- 

liegy, a gesztrágyi Nagyhegy, a Kalotaszegben pedig a K.-Szt.-Király és 

Bocs közt elterülő hegyvonulatok terjedelmes hátait borítja a felső durva¬ 

mészkő, jellemző bő puhány- és echinida-kövületeivel. N.-Kapus környékén 

hatalmas gipszponkokkal kezdődnek ezen rétegek, melyek a Köveshegyen 

legalább 1 2 m] vastagságot elérnek. A Kalotaszegben a gypsre nem akadtam 

az idén; de helyette általánosan elterül alján az édesvízi mészkő, és különö¬ 

sen Bocs, Bökény vidékén még közvetlen a felületen is nagy területet foglal 

el ezen színtája. A bocsi Kishegy meredek, sziklás alján igen tetemes és érde¬ 

kes hegycsuszamlásnak nyoma látható, s itten az édesvízi mészkőponk 

vastagsága 4 méter, és körülbelül ezen vastagságban végigvonul a Bogdán- 

hegység szélén északnak Magyarókerekén át Marótlakáig, hol 2 év előtt volt 
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alkalmam azt tanulmányozni. Kövületeket igen gyéren tartalmaz, t. i. édes¬ 

vízi csigákat és Chara sp. terméseket. 

Ezen édesvízi mészkőponk felett aztán a typusos tengeri felső durva¬ 

mészkő kövületes padjai következnek, márgás rétegekkel váltakozva, mint 

múlt évi területeimben is észleltetett. — Remete pusztánál az országúton 

látható egy csekély durvamész- és tarkaagyag-rögöcske 60° ENy dőléssel, 

és Hódosfalvánál a már említett öbölben is egy nagyobb töredék, átbukta¬ 

tott helyzetben, mint a dáciteruptió tanúbizonyságai. 

E6. Intermedia-rétegek. Ezek idei területemnek csak nehány pontján 

jelennek meg, mint az egykori általánosabb takarónak hátramaradt rongyai; 

így különösen Kal.-Szt-Királynál a Horaitia- és a Bogdán-hegység keleti 

alján, hova Magyarókereke felől belenyúlik egy keskeny szalagforma elő¬ 

fordulás, mely különösen szabad koráloknak bősége által tűnik fel, mi mel¬ 

lett a Pecten Thorenti, d’ARCH. és a két jellemző nummulitfaj (Numm. 

intermedia és Fichteli) épen oly gyakori, mint egyebütt is. Ezen keskeny 

szalagalaku előfordulásnak utolsó részlete a szt-királyi patak völgyén túl, 

már közel Bocshoz, födi a felső durva mészből álló hegyhátat. Végre igen 

alárendelten megvan azon idősebb tertüer rétegekből álló rögben is, mely 

Hódosfalvánál tolatott a felületre; de itten már hiányzanak a korái ok. 

E7. Bryozoa-rétegek. Biztos nyomaikat megtaláltam K.-Szt-Királytól 

délnyugotra, hol a bryozoás agyagmárga igen csekély területen födi az interme- 

diamárgát. Megvan továbbá a hódasfalvi ó-tertiaer rétegek föltolt rögjeben is. 

II. Oligoczén képződmények (0.) közűi idei fölvételi területe¬ 

men belül csak az aquitaniai emeletű vörös és szürke tarka agyag-, homok- és 

kavics-rétegekkel találkoztam Hódosfalvánál, hol azok a meredeken kiemel¬ 

kedő dácitliegység tövéig elnyúlnak, s hol ennek takaróján át a többször 

említett, ó-tertiier-iétegekből álló, rög van a felületre tolva. Az aquitaniai 

emeletnek úgynevezett «Forgácskúti rétegei» (01.) azok, melyek itten a 

dácithegységhez támaszkodnak. 

III. Diluviális és alluviális üledékek (I). és A.). K.-Szent- 

Ivirály felől sárga, homokos-kavicsos agyag nyúlik bele idei területembe. 

Nagy-Kalotáig körülbelül, mely azonos a Magyarókereke körül kifejlődött 

diluviummal, s ugyanide számítható a Nagy-Sebes és Kis-Sebes közt azon 

terraszt fedő sárga agyagja, mely a Sebes-Körös és a Dregán folyók össze- 

szakadási szögletében fekszik. Ezeken kívül csupán jelenkori üledékek talál¬ 

hatók a területnek nagyobbrészt keskeny völgyeinek talpán. Valami emlí¬ 

tésre méltó dolgot egyikben sem leltem. 

Tertiser eruptív kőzetek. 

Idei területemen a tertüer eruptív kőzetek kiváló szerepet játszanak, a 

mennyiben egyfelől tömegesen annak nyugoti szélén a Vlegyásza hegység- 
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nek hatalmas csoportját alkotják, másfelől telérekben a terület déli részének 

számos pontján áthatják az öspalákat s még az ó-tertüer rétegeket is. A Yle- 

gyásza quarczandesitjének vagy dácitjának petrograpliiai és hegyszerkezeti 

viszonyairól már korábban behatóan értekeztem, * mért is ismétlések elke¬ 

rülése végett oda utalhatok. Csak azt konstatálhatom, hogy idei kirándulá¬ 

saim által, melyeket különösen ezen hegycsoport még be nem járt részeibe 

tettem, újból meggyőződtem, hogy a Vlegyásza tömegének egynemű (homo¬ 

gén) szerkezetére, a dáeit szöveti változatainak föllépési módjára, törmelékes 

terményeknek csaknem teljes hiányára es a dáciteruptio geológiai korára 

vonatkozó régibb fölfogásom és nézeteim nagyban és általában helyesek. 

Üledékes dácittuffát vagy brecciát most sem láttam seholsem a Vlegyászának 

ez idén bejárt területén belül, csupán egy nemét az eruptív brecciának, a 

Rékád völgy — a Székelyó egy mellékvölgye — északi lejtőjén, mely ural- 

kodólag szintén porphyros dácitból áll, de telve kristályos paláknak szögletes 

töredékeivel és a verrucano-conglomerátok quarczkavicsaival, melyeket 

hevenfolyó állapotban a mélységben magába gyúrhatott. Quarcz-zár- 

ványokat különben a kis-sebesi bányának granitoporphyros dácitja is 

gyakran tartalmaz, egész ököl-nagyságig, s ezeknek sűrűn repedezett volta 

világosan tanúskodik a körülzáró kőzetnek egykori hevenfolyó állapotá¬ 

ról. Az is gyakori tünemény, hogy egészen eltérő szöveti változatok kisebb- 

nagyobb fészkek gyanánt fordulnak elő benne; így különösen az említett 

kőbányában a granitoporphyros dáeit aprópor phyros, tinóm szemcsés és egé¬ 

szen tömör változatokat zár magába. Erről is nehány évvel ezelőtt szóltam 

már. ** A szintén igen érdekes granitzárványokról már e jelentés 

folyamában volt szó. Székelyó és Viság közt, a Dj. Ciceri nevű hegy¬ 

nek keleti lejtőjén, a rhyolithes dácitban egy k. b. Va köbméter nagy¬ 

ságú fehér mészkő-tömböt találtam, mely contacthatás következtében 

csaknem a közepéig erősen kristályos szemcséssé vált,de mészsilikát 

képződést nem mutatott. Még csak azt említem, hogy a kissebesi granito¬ 

porphyros dácitnak a felülethez közel eső mállott részében az andesinnek 

fölbomlása következtében sárgásfehér cokit és húsvörös desmin képződ¬ 

nek, melyek annak üregeit és repedéseit kitöltik, és a rézbányái isme¬ 

retes desminelőforduláshoz tökéletesen hasonlítanak, habár oly szép jegecz- 

csoportokat, mint ottan, nem sikerült még kapni. 

A Vlegyásza tömegében, idei fölvételi területemen belül, a quarcz- 

andesiten és eruptív brecciáján kívül dr. Kürthy S. tanúsága szerint *** 

* A Vegyásza és a szomszéd területek trachytjainak kőzettani és hegyszerkezeti 
viszonyai (a Vlegyásza hegyzömének átnézetés földtani térképével). Az Érd. Mnz. 
Egyl. évkönyvei. Uj folyam. II. köt. VIII. sz. 1878. 

** A f. évi máj. hó 10-én Csúcsa vidékére tett földtani kirándulás eredményei. 
Orv. term. tud. Értesitő. I. 1879. 115. 1. 

*** A Vlegyásza és a szomszédos területek trachytjának kőzettani vizsgálata. 
Az Érd. Muz. Évkönyve. Új folyam. II. k. VIII. sz. 1878. 279 és 300 1. 
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quarcz-orthoklastrachyt is előfordul, és pedig Frakszinyétnél a hegyhátnak (a 

térképen Dj. Fresinietulni) egy pontján, kis téren. Magam épen ezen pontra 

nem juthattam, s így Iyürthy S. ezen adatát egyszerűen átveszem. Miután 

dr. Hofmann K. és én kimutattuk, hogy az erdélyi medencze északnyugoti 

részében a qu.-orth.-tracliyt jóval idősebb a dácitnál, ezen előfordulás termé¬ 

szetesen nem lehet telér, hanem valószínűleg a dácitba foglalt nagy zár¬ 

vány, vagy egy általa fölemelt töredéke egy régi tömegnek vagy telérnek. 

A mi a gyalul havasok kristályos palái közé szorult telérek kőzetnemeit 

illeti, hát itt is uralkodik a dácit, s ennek teleptelérei. Különösen Pányiktól 

délre fordulnak sűrűn elő, 25egész 50”/ vastagságban. BMécsén csak 

egy csekély telért találtam belőle, Kalota-Újfalúnál pedig, hol a Hauer- 

STACHE-féle átnézetes térképen ki van tüntetve egy ilyen teler, magam nem 

konstatálhatom annak előfordulását. Dácitteler található még Gyerő-Vásárhely 

mellett a Cserhát nevű hegy déli sarkán, Egerbegynél a Dongóra vezető utón 

s az Intra Voeille völgynek talpán. 

Orthoklas-quarcztrachytból, tehát a legidősebb tertiser eruptív kőzetből, 

négy vékony telért sikerült fölfedeznem: kettőt Egerbegynel (a Val. Saponi 

és az Intra Voeille völgyekben) és kettőt Bedecsnél, mely utóbbiak közt a 

felső csupán 1 méternyi telér — mint már említém — egy vékony gránit- 

érrel kapcsolatban lép a felületre. Csupán a kis-kapusi Köveshegynek keleti, 

alacsonyabb kúpja áll egészben a qu.-orth.-trachytnak egy kerekded törnzsé- 

ből, mely a múlt évben egy terjedelmes kőbánya által szépen föltáratott. 

Az eruptív kőzeteknek egy további faja az augitandesit, mely a kis¬ 

kapusi Köveshegynek magasabbik kúpját alkotja, közvetlenül Ivis-Kapusnál 

egy terjedelmes tömzs alakjában lép föl, melyet a Kapus folyó völgye átmet¬ 

szett, K.-Kapuson fölül és Nagy-Kapus felé a Magyaros árkában végre még 

külön két télért is alkot. 

Mindezekről valamint petrographiai, úgy tektonikai tekintetben is, 

részint magam * részint dr. Primsis György ** behatóbban értekeztünk, 

egynehányát dr. Szabó J. is leírta; *** mely okokból ezúttal részletesebben 

nem tárgyalom őket, annál kevésbbé, mert a gyűjtött új anyagnak petrogra¬ 

phiai földolgozása még hátra van. 
/ 

Es ezzel bezárom rövid jelentésemet. 

* A Vlegyásza és.. stb. f. i. m. 

** A Kis-Szamos forrásvidéki hegység eraptiv kőzetei. Orv. Tei'm. tud. Értesítő. 

VII. évf. 1882. 125. 1. 

*** Adatok Magyar- és Erdélyország határhegysége trachyt képleteinek ismer¬ 

tetéséhez. Földtani Közlöny. IV. évf. 1874. 78. 1. 
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5. A BOZOVICSTÓL, ÉSZAKRA FEKVŐ HEGYSÉGRÉSZ KRASSÓ- 

SZÖRÉNY MEGYÉBEN. 

T. Roth LAJos-tól. 

Az 1884. évi nyáron földtani felvételeim ama területen forogtak, mely 

az 1883-ban és részben már 1882-ben bejártlioz közvetetlenül csatlakozik. 

E szerint Ny. fele a Minis- és Ponyászka-völgyekig, még pedig I)—E-i hossz- 

kiterjedésben a « Babintiu mare» déli lejtőitől kezdve a «Cracu cu drumu» 

«Tilva eapi»-ig térképeztem a hegységet. Egy helyen pedig a Ponyászka- 

völgyet átlépve, annak jobb partján, a Kuszek-patak-Mosniacu és az Ogasu 

Alibeg-gel szemben levő árok közt elterülő kis hegyrészt is bejártam. 

A terület, a K-re határossal összehasonlítva, geológiai szempontból 

sokkal változatosabb képet nyújt. Az újonan, habár túlnyomóan csak apróbb 

részekben fellepő képződményeknek egész sorával találkozunk itt, melyeket 

a K felé határos, jóval egyformább vidéken hiába keresünk. 

A hegység főzömét — azon körülménynél fogva, hogy az szoros össze¬ 

függésben áll a K-i területtel s ennek csak egyenes folytatása — itt is a kris¬ 

tályos palakőzetek képezik. 

A hegység szerkezetében mutatkozó zavarodások jelei, melyeket 

tavali jelentésemben* a Babinetiu-Vale Putna tájáról jeleztem, ÉNv s E felé 

meglehetősen messze követhetők. Ugyanis a Babintiu mare-tól E-ra a 

NyDNy — KEK-i csapásirány az EENy — DDK-ivel, tehát az egymásra 

függélyesen álló csapásirányok felváltva, ismételten hirtelen találkoznak, mi 

mellett a rétegek egész túlnyomóan Bozovics, illetőleg a Minis-völgy felé dől¬ 

nek. E szerint a Vale Putnából Ny-ra a Minis-völgyig húzódó dislocatiói 

vonal zegzúgban folytatódik E-ra. 

E dislocatiói vonal menete t. i. a V. Putnából a Vale Tariia-Delu 

(olv.: Gyalu) Soci-Ogasu Suhaciu-Délu Tariia déli részén át nyomozható a 

Minis-völgyig. Itt a menetiránya annak a völgy jobb partján emelkedő Pade- 
/ . . 

selu maré E-i lejtőjében való folytatására utal. A Minis-völgy felé visszatérve 

— úgy látszik — körülbelül a Cracu Ciocortia déli, 552 méterrel jelölt kúpjá¬ 

nál csaj) E-i irányban a völgyön át, mert ennek bal partján, a Délu Tariia 

E-i lejtőjén elvonuló árok felé találjuk — az Ogasu Suhaciu-ig— a folytatá¬ 

sát. Itt a Craieste déli részében csakhamar ismét DNy felé visszatérve, a 

Craieste-táj körülbelül középső részében éri el a Minis-völgyet, ennek jobb 

partján a Cracu Ciocortia E-i lejtőjében való továbbfolytatására utalván. 

* « Földtani Közlöny», XIV. köt. 
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Nem messze innen, a Chirsia Goznával szemben, újra kimutathatjuk e vonal 

menetét a Minis-völgy bal lejtőjében, hol az a Craieste E-i végén át a Poiána 

lui Despotu-ig nyomozható. Ennek E-i részében megfordulva, Ny-ra tér át, 

s a Poiana Gabricia és Poi. Perumba déli végein át húzódik a Poi. Rajcului 

felé, hol a nyomát már nem lehet tisztán kimutatni. A Délu Zagrade-n a 

Minisig t. i. a rétegek oly különféle csapásirányt mutatnak, hogy, ha azokat 

egy vonallal összekötjük, egész kört kapunk. 

Idáig láttuk az e területen uralkodó két főcsapásirányt, a NyDNy-it és 

a DDK-it, az elsőbbségért versengeni. A Craeu Bologi deli végén kezdődő s a 

Poiána mirci-nál el a Poi. Pattasiu-Helisaghu mare-ig követhető vonaltól 

E-ra aztán, a Ponyászka-völgyet K. felől közvetetlenül határoló hegységben, 
/ / 

DDK-i dőlés mellett a KEK-i csapásirány marad az uralkodó. Es minthogy 

jobban K-re s a Munte Semenik felé közeledve -— mint azt már tavali jelen¬ 

tésemben kiemeltem* — a déli s főleg DDNy-i dőlést, még pedig mindin¬ 

kább távolabbi közökben a DDK-itől találjuk, világos, hogy a kristályos palák 

itt, minél tovább E-ra, a Semenik felé, annál laposabb félköralakú fordula¬ 

tot tesznek, míg közel a Munté-hoz és magán a Munté-n ismét egy dislocatiói 

vonal árulja el jelenlétét, melyet szintén már tavaly jeleztem. Mig tehát Dé¬ 

len, a Delu Tariiá-tól kezdve a Craeu Bologi-Poi. Pattasiu-Helisaghu-vonalig 

a rétegek egészben véve ismételtenjderékszög alatt összetolva tűnnek elő, oly- 

formán, hogy a KEK-re csapó részek E felé mindinkább K-re tódulnak előre 

ékalakúan, addig ez utóbbi vonaltól E-ra, a Munte fele, azokon belül mindig 

laposabb, félköralakú fordulat jön létre. Ez utóbbi jelenség — hogy közel¬ 

fekvő, habár kissé triviális összehasonlítást alkalmazzak —- a vízbe dobott kő 

által e médiumban előidézett megrázódásra emlékeztet, mely megrázódás a 

centrumtól való távolsággal a nagyobbodó körökben mindinkább laposabb 

hullámokat okoz; a hegytestben itt terjedt hullámok persze mind jobban 

fölfelé toló hatásban nyilvánultak. 

Böckh** kimutatta, hogy az Almás-medencze sülyedési területnek tekin¬ 

tendő, és valóban egy inllantás az általa a déli vidékről készített részletes 

geológiai térképre elegendő, mikép e felfogás helyességéről azonnal meggyő¬ 

ződjünk. Minthogy az Almás völgyét DK-ről határoló kristályos palahegység 

nagy szabályossággal a DNy -— EK-i csapásirányt követi, mit már Schloen- 

bach *** hangsúlyozott és később Böckh is megerősített, és mind a két au tor 

szerint Lapusnik táján ugyané csapásirány változatlanul megmarad, azt kell 

következtetnünk, miszerint az említett sülyedés folytán a hegység szerkeze¬ 

tében beállott nagyobbmérvű zavarodások főleg s talán kizárólag az Almás- 

* Id. h. 240. 1. 

** ((Földtani Közlönyt) XIII. köt. 164. 1. 

*** Verhandl. d. k. k. geol. K, A. 1869, 267. 1. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 20 
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tál E-ra fekvő vidékre, még pedig legnagyobbrészt az itt szóba hozott terü¬ 

letre terjedtek. 

Részemről a Vale Putna-Délu Soci által jelölt területet szintén — ha¬ 

bár csak másodlagos, alárendelt — sülyedésnek tekintem. 

E sülyedési területeknek Délen megfelel aztán a hegység emelkedése, 

illetőleg a hegytömegek összetolatása és f'eltorlasztMása a Munte Semenik-ig 

Északon. 
Hogy a vázolt viszonyok mellett a íőcsapásirányokon belül a rétegek 

ismételten helyenkénti hajlásokat, fordulatokat és redőzeteket észlelteinek, 

az természetes. Meredeken fölegyenesedve látjuk a rétegeket nevezetesen az 

érintett másodlagos sülyedési terület közelében. Itt a Yale Tariia és Minis¬ 

völgyben az 50—75° közt forgó dőlési szög gyakori tünemény, sőt a Y. Ta- 

riiában, liol a Yale Putna abba szakad, merőleges állásban is megfigyelhet¬ 

jük azokat. 

Bozovicstöl E -ra — mint Böckh előbbi jelentéseiből, valamint saját 

tavali jelentésemből is ismeretes — a Minis-völgy bal lejtőjében a kristályo 

palák felső vagy III. csoportjával találkozunk. E csoport kőzetei folytatódnak 

aztán a Babintiu maré deli lejtőitől kezdve tovább E-ra a Minis- és Ponyászka- 

völgyek K-i oldalain. Ez utóbbi völgy bal lejtőjében, a Poiána Scaloge táján, 

még amphibolitokat és agyagcsillámpalát észlelünk. Az Ogasu Alibeg torko¬ 

latától nem messze D-re a kristályos palakőzetek középső vagy II. csoport-: 

jára akadunk, mely aztán, az érintett félköralakú fordulatnak megfelelően, a 

III. csoportot félkör alakjában fogja körül. 

A középső (II.) csoport kőzeteinek petrografiai jelleme az utolsó 

két jelentésemben vázolt marad, azaz fölötte egyhangú. Tat maiint és gránátot 

tartalmazó csillámpala váltakozik szürke csillámgneiszszal, vagy alárendel¬ 

tebben tiszta muscovitgneiszszal. A csülámpala — mint az e hegységben oly 

gyakran észlelhető — földpátot is vesz fel, mely esetben földpát-csillámpa- 

lának nevezhető, vagy pedig a földpát nagyobb mennyiségben való jelenlé¬ 

tével csillámgneiszba megy át. A kis fészkekben való gránitszerű kiválások 
a csillámpalában itt sem hiányzanak. A «Cracu cu drumu»-n (gerincz az 

ösvénynyel) a gránit határán fellépő muscovitgneisz apró gránátokat mutat. 

A rétegek a «Tilva eapi»-ig 40—00° alatt dőlnek. 

A felső (III.) csoport fedőbb részében — miként azt tavali jelen¬ 

tésemben kiemeltem * —csillámpala és gneisz az uralkodó kőzetek. A Minis¬ 

völgy fele és a fedő irányában menve, ismét az amphibolitos palák és phylli- 

tek zónájába jutunk. 

A csillámpalában itt is több ponton — úgy péld. a Poiána lui Des- 

potu-n — gránát mutatkozik; a turmalin itt-ott szintén fellép benne. 

A gneisz gyakran szürke csillámgneisz, mely pár ponton gránátot is 

* L. a f. id. h. 237. 1. 
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tartalmaz. A Poiána obcila körül és a Culme frentarilor-on e gneisz kitünően 

lemezes. A Poi. Muresculuitól EK-re, az utón, csomós gneisz észlelhető, mely 

a Poi. Izvoru sesztu és a Delu Scalőge közt, t. i. a 922 m. és 872 m. magas¬ 

sági pontok közt levő csücson, újra mutatkozik. E tájon tömött, quarzitos 

gneisz is van jelen. A Poi. Pattasiutól E-ra fekvő kúpon csíkos gneisz tűnik 

szemünkbe, mely szintén a fóldpátok porphyros kiválására való hajlamot 

mutat. Bétegzett vagy palás gneisz (Naumann értelmében) áll elő a Poi. Mu- 

rescului DNy-i végén. A Ponyászka bal lejtőjében, a gránit közelében, igen 

csillámos gneisz jelenik meg, mely a Muntegneiszra emlékeztet. A Delu 

Zagradé-11 végre vékonypalás, tiszta muscovit-gneiszt találunk. 

A Minis-völgy felé uralkodó amphibolitos palák és phyllitek, melyek 

összességükben véve a csillámpala-gneisz zónájának fedőjét képezik, rendesen 

egymással váltakozva lépnek fel, mely váltakozásban több ponton a jobban 

félig kristályos kinézést nyerő csillámpala is részt vesz. Ez utóbbival külön¬ 

ben többnyire a phyllitgneiszt látjuk társulni. Pyrit e kőzetekben csaknem 

mindig található ; vele együtt vagy helyette fellép gyakrabban — de rendesen 

csak az elválási lapokat bevonva — annak átalakulási terménye, a limonit. 
6r7T//i7-tartalom szintén gyakran van meg, rendesen az agyagcsillámpalához 

van hozzákötve. A lencsék- s fekvetekben fellépő quarz mellett mészpát itt 

— erek- s erecskékben vagy csak hártyák alakjában — az amphibolitos 

palák és phyllitek rendes kisérője, helyenként pedig valóságos mészphyl 

litáll elő. 

A Babintiu maré-n, valamint a Poi. Porumbától D-re és Ny-ra, az 

agyagcsillámpala túlnyomóan mint vékonyleveles, valódi «phyllit» van kikép¬ 

ződve. Az utóbbi poiána (519 m. ponttól) Ny-ra, az árokban, a phyllit fekvő¬ 

jében zöldesülámos, talkos kinézésű csillámgneisz, s erre aztán a csillámpala- 

és csillámgneisz-zóna következik. A zöld csillám alighanem a barna biotit 

átalakulási terménye. Csuszamlások a hegyek oldalain, igen valószínűen a 

phyllit keresztüláztatott felületén, gyakrabban láthatók. A «Vérei pravo» 

DNy-i lejtőjén, t. i. a Vale Putna és Vale Tariia közti vízválasztón, a csillám¬ 

pala a felületen mállás következtében kemény, kékes agyaggá átváltoztatva 

mutatkozik. A «Babintiu mare» déli lejtőjén, a hid közelében felhúzódó árok¬ 

ban, valamint a Délu Boci déli s a V. Tariia jobb lejtőjében — mint betele¬ 

pülés az agyagcsülámpalában — vöröses vagy zöldes, quarzitos, néha kissé 

meszes kőzet észlelhető, mely kevés földpátot és csillámot tartalmaz, és erő¬ 

sen repedezett. Az érintett árokban e kőzet pyrit-szemecskék mellett egy zöld 

ásványt (smaragditot ?) mutat. 

A zöld palák, melyek a D. Tariia hegy hátán — az 525 méterrel jelölt 

kúpig — mindenütt találhatók és az Og. Suhaciu-ból a «Craieste»ig felvo¬ 

nulnak, igen repedezettek és mállás következtében gyakran egészen átvál¬ 

toztatva tűnnek elő, — legnagyobbrészt chloritos paláknak nevezendők, 

melyek többször quarzitosak lesznek. Velők együtt tiszta amphibolpala és 

20* 
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amphibolgneisz is lép fel, mely kőzetek már a «Rudina» É-i lejtőjén is ész¬ 

lelhetők. 

A Vale Tariia jobb lejtőjében, azaz annak a Minis-völgybe való torko¬ 

latánál, a Bozovics-stájerlaki út mellett, s az alacsony, rétekkel és kukoricza- 

földekkel borított elődombok lejtőjén, a mállásnak induló, quarzdús agyag- 

csillámpala rozsdabarna limonitkéreg alatt pyritet mutat, mely ásvány itt e 

kőzetet meglehetős dúsan átszövi. A pyrittartalom nyomozható aztán, a med¬ 

dig az alacsony lejtőn a palák láthatók. Szintén valamivel dúsabban mint 

rendesen mutatkozik a pyrit hasonló kőzetben a Minis-völgy bal partján, az 

úton, «Craiesté» -töl ENy-ra is. 

A Délu Tariia Ny-i lejtőjén húzódó árokban, mely e begy 520 méterrel 

jelölt kúpjától Ny-ra fekszik, az ampbibolitos palával váltakozó agyagcsillám- 

pala, a begylejtőn lévő két kis poiánától E-ra, körülbelül 1 meter vastag 

gro/ií-betelepülést mutat. E grafit részben meglehetős tiszta anyag; lefelé 

kevés pyritet tartalmaz, és a legfekvöbb részében fehér mészpát-erekkel van 

áthúzódva. Az árok talpában, valamint fölebb az árokban újból mutatkozik 

grafittartalom. A Poi. Rajcului Ny-i lejtőjén húzódó árokban szintén tisztább 

grafitos részek láthatók. 

Ezen árok torkolatától kezdve a Minis-völgyben föl, a mészsziklák felé 

menve, ez utóbbiak közvetetten fekvőjében mállás következtében erősen 

átváltozott grafitos agyagcsillámpalát találunk, mely részben brecciaszerű 

kinézést nyer és kis quarzszemeket zár magába. E brecciaszerű részek azt 

benyomást teszik, mintha a hegynyomás folytán bekövetkezett összezúzódás 

által jöttek volna létre. A grafitos agyagcsillámpala a fekvőbb részekben 

vöröses kristályos mészszel váltakozik. 

Tovább a fekvőben a valódi phyllitek, s alattuk ismét grafitos agyag- 

csillámpalák jelennek meg, mely utóbbiak alatt aztán, meglehetősen repede¬ 

zett padokban, újból a vöröses mész és quarzos, grafitos agyagcsillámpala 

következik. A grafit ezen, az úton már messzebbről feltűnő feltárásban túl¬ 

nyomóan csak mint impraegnátió és bevonatként jelenik meg, meglehetős 

tisztán csak vékony szalagocskákban mutatkozik. A lejtőn fenn zöldes clilo- 

ritos palák és ismételten brecciaszerű fekvetek is láthatók. 

A kristályos palakőzetek felső csoportját a hegységben E-ra, azaz a 

fekvő irányában követve, e csoportnak itt túlnyomóan csillámpala és gneisz 

kepezte középső zónájából annak alsó, nagyrészt amphibolitokból álló zóná¬ 

jába jutunk. 

Már a Poi. Pattasiu táján mutatkozik betelepülésként a csillámpala- 

gneisz közt egy amphibolit-vonulat. Amphibolit-betelepülés észlelhető továbbá 

a Poi. serbului (Og. Térié) K-i szomszédságában; a Poi. Izvoru sesztu-tól 

E-ra fekvő, 922 meterrel jelölt kúpon pedig gránáttartalmu amphibolgneisz 

lép fel. A Poi. Kozsokariu-Poi. Scalóge tájától E-ra és K-re aztán uralkodó 

az amphibolit. Ez a Ponyászkához közelebb csillámpalával és agyagcsillám- 
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palával váltakozik, a Poi. Alibegtől kezelve K-re s DK-re, t. i. a Helisaghu 

maré felé húzódó gerinczeken pedig, csaknem kizárólag evvel találkozunk. 

Ez amphibolit az Og. Alibegben helyenként tökéletlenebb vastagpalás 

ampliibolitpala lesz, és földpát felvétele által itt-ott amphibolgneiszba 

megy át. 

A Poi. Kozsokariu közelében alárendetlen chloritpala ered, mely a 

pyritet hexaéderekben mutatja kiválva. Ezen ásványtartalom csekély meny- 

nyiségben a felső csoport ezen legfekvőbb részében is mindenütt található, s 

csak egyetlen egy pontot ismerek, hol az a középső vagy II. csoport legfedöbb 

részében is, csillámpalában, nyomokban mutatkozik. A «Cracu in aitu»-tói 

E-ra az amphibolitokkal quarzcsillámpala társul. 

Syenitnek mondható kőzeteket, minőket Kudernatsch * «mint az am- 

phibolgneiszból való átmenetet» e vidékről idéz, és geológiai térképén a Poi. 

Alibeg táján rajzol, itt sehol sem figyelhettem meg, sőt, mint a mondottak¬ 

ból kiderül, az amphibolgneisz az amphibolitokkal szemben e területen egy¬ 

általában csak alárendeltebb szerepet visel. 

A Ponyászka-völgy bal lejtőjében, e völgy 359 méter magassággal jelölt 

pontjától kezdve E-ra, a Poi. Kozsokariu E-i végéig, a gránit lép napfényre. 

A völgy jobb lejtőjén, a Poi. Kuszek-Mosniacu táján fellépő gránitot már 

Kudernatsch ismertette, és az ő értékes munkájából tudjuk, hogy az itt 

nagyobb elterjedésben jelentkezik a felszínen. A Ponyászka-völgy 493 meter 

magassági pontjánál, t. i. ott, hol a rétek véget érvén, a völgy lényegesen 

összeszűkül, e kőzet ismét a völgy bal lejtőjére húzódik át. Kudernatsch 

abbeli adata, mely szerint «a Ponyászka-völgy a gránitnak egyszersmind 

határát képezi a K-i gneiszterület felé,** tehát csak e völgynek a Poi. Kozso¬ 

kariu és a 493 méter magas pont közt fekvő részére nézve áll. 

A Ponyászka-patak bal partján fekvő kincstári erdészlak tőszomszéd¬ 

ságában, a Bibel-féle nyaralóval s a Kuszek-patak torkolatával szemben, 

nagyobb feltárás van. Itt a gránitot a Kuszek-patak torkolatánál előállított 

tógát építésére fejtették. A kőzet középszemcsés, vöröses színű, és túlnyomóan 

vörös, alárendeltebben fehéres földpáthól, muscovit-, ennél kevesebb biotit-, 

és quetrz-ból áll. A vörös földpát dr. Schafarzik úr közlése szerint, ki a 

vékonycsiszolatot megvizsgálni szíveskedett, egészen váratlanul oligoklas- 

nak, a fehéres orthoklas (loxoklas j-nak bizonyult. Mint járulékos elegyrész 

itt-ott apró gránátok jelennek meg. A kőzet e feltárásban helyenként mint 

pegmatit, alárendelten mint finomszemcsés, aplitos féleség van kiképzödve, 

mely utóbbiban a csillám nagyon háttérbe szorul. 

E nagyobbrészt vöröses földpátú, rendesen több muscovitot mint bioti- 

* Geologie des Banater Gebirgszuges. (Sitznngsber. d. k. Ak. d. Wiss., XXIII. 

köt., 1857, 40. 1.) 

** Id. k. 70. 1. 
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tót tartalmazó gránit a Ponyászka-völgy bal lejtőjében az uralkodó typus. 

Ezt találjuk a Kuszek-árokban is az első Ilidig. 

Innentől kezdve, az árokban fölfelé menve, annak jobb lejtőjében fehér 

földpátu, ép biotit-granit vagy gr unitit-ra akadunk. A földpát ebben ortho- 

klas és oligoklas; az utóbbiból igen sok, kitünően ikerrovátkos van jelen. 

Keskeny, szalagszeréi, el is ágazó erekben látjuk a granititot itt igen kevés 

csillámot tartalmazó quarz-földpát-elegy által, vagy pedig többszörösen, és 

helyenként vastagabb kiképződésben, valódi pegmatit által telérszerűen 

áthatva. Az utóbbi nevezetesen a nagy, szép rózsa- vagy hússzínű földpátok 

által tűnik szemünkbe. 

Az úton, mely a Bibéi-nyaralótól E-ra a Poi. Kuszek felé fölvezet, elő¬ 

ször ugyanazzal a gránittal találkozunk, mely a szemközt lévő kincstári 

erdészlaknál feltárva van. Az utat tovább fölfelé követve, e gránitot granitit- 

tal felváltra találjuk. Az utóbbi a felszínen itt erősen mállott és darává hull 

I. ábra. 

szét; benne az előbbi kemény, ép részeket képez. Pegmatit, s evvel együtt 

keskeny szalagokban, apró rózsaszínű gránátokat tartalmazó aplit is mutat¬ 

kozik. Fenn, a Poi. Kuszek déli végén aztán ismét ugyanaz a gránit, mint az 

erdészlaknál, látható. A poiána 683 méter magas pontjáig ismételten a peg- 

matitot látjuk, körülbelül 65 cmeter vastag erekben, a granitit közé beágyalva. 

Az utóbbi a felületen itt is egészen darává van elmállva. A pegmatitban itt 

mutatkozó rózsaszínű íöldpátot dr. Schafarzik orthoklas (perthitJ-nak hatá¬ 

rozta; mellette oligoklas van jelen. A poiána (Kuszek) E-i végétől (727 mé¬ 

ter A) NyENy-ra, a Mosniacu felé tartó irányban fölfelé menve, a vízválasztó 

mögött, ismét a mállott granititot találjuk, melyben s melylyel ismételten fel¬ 

váltva, 1 — P5 méter széles zónákban, a pegmatit észlelhető. A Mosniacu-on 

aztán ugyanoly ép, mint a Kuszek-árok jobb lejtőjéből említett granitit 

lép fel. 

A Ponyászka-colonia déli végén, az úton, az utolsó bódétól lefelé, a 

gránit vékonypadszerü, csaknem lemezesnek mondható elválást mutat. 
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A közét itt helyenként igen csillámdús lesz, mely esetben a quarz jobban 

visszalép. 
A Bibel-nyaralóval szemben, t. i. a kőbánya és fürdő közt a hegységbe 

felhuzódó árokban (Og. Rascului), a gránit szakadatlanul nyomozható odáig, 

hol az árok kétfelé ágazik. E két árokág közt felvonuló gerincz bázisán még 

a gránitot látjuk. Ez azonban csakhamar eltűnik, és feketecsillámos, Mus- 

covitgneiszszal áthúzódott «Muntegneisz» áll előttünk, melynek rétegei 70° 

alatt, helyenként pedig csaknem merőlegesen dőlnek. E gneiszban egy gránit- 

apopliysist észlelünk, melynek folytatását a DK-re vonuló árokág jobb és bal 

lejtőjében nyomozhatjuk. 

Ezen árokág bal lejtőjében megjelenő gránit a vele határos, kissé gra- 

fitos csillám (biotit )-palából eredő' részeket zár magába, mi által hegységünk¬ 

ben a gránitnak a kristályos palák felső (III.) csoportjánál fiatalabb kora 

e helyen is világosan be van bizonyítva, mint azt Böckh a déli területre nézve 

szintén kimutatta. Közvetetlenül a DK-re vonuló árok újbóli elágazása előtt 

az itt fellépő csillámpalát még több ízben apró, keskeny gránit-apophysisek 

barangolják be. (1. ábra). 

Mig az említett árokban a csillámpalát és gneiszt a gránit érintkezésén 

igen meredeken láttuk fölegyenesedni, addig e gránitvonulat déli vége felé, 

a Cracu Bologi Ny.-i lejtőjén, a csillámpalát egészen szokatlanul laposan, t. i. 

15° alatt látjuk a gránittól annak határán el dőlni. A gránitnak részben már 

átalakult mállási terményét főleg a Ponyászka-völgy jobb lejtőjében találjuk, 

hol az, a vizek által a begyekből lehordva, több helyt kis elődombokat képez. 

Az elhagyott úton, mely a Poi. Ruszékről le a Ponyászka-völgybe vezet, tisz¬ 

tább, fehéres, kaolinos anyag is mutatkozik. 

Mint az imént mondottból kiderül, a pegmatit úgy a tulajdonképi 

gránit-, mint a granititnál nyilván fiatalabb képződésű. 

Szerpentint területemen eddig csak bárom, egymáshoz közel fekvő 
ponton találtam. 

Fellép az a Yale Tariia bal lejtőjében, a «Dilma» 587 m. mag. pont¬ 

jától DNy.-ra, s innen ENy.-ra még két elkülönített, apró foltban. Az előbbi 

fellépés kopársága és fehéres szine folytán már messzebbről feltűnő elődom- 

bot képez. Határán a phyllitgneisz agyaggá van mállás következtében átváltoz¬ 

tatva, közvetetten érintkezésén pedig tömör, quarzdús, zöldes kőzet mutatkozik. 

A szerpentin vagy világos sárgászöld és fűzöld, fehéres részekkel és 

sötét pettyekkel vagy szalagokkal átvonva, vagy pedig sötét-, néha feketés- 

zöld. Szerpentinasbest által rendesen és helyenként igen dúsan van átszőve, 

az elválási lapokon mészkéreggel van bevonva, a formatizálásnál világosan 

héjas szerkezetet mutat, részben nemes szerpentinnek mondható. 

Dr. Schafarzik úr, ki e lelőhelyről három kőzetpéldányt közelebbről 

megvizsgálni szives volt, a következő eredményt közli velem: «A világos, 

sárgászöld szerpentin fénytelen, keménysége 3—4, forrasztócső előtt fehér 
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esz, a nélkül, hogy megolvadna; cobalt-oldattal megnedvesitve és újból izzítva 

világos rózsaszínűvé változik. Üvegcsőben hevítve vizet ad, mely indifferens 

hatású. A szerpentinben levő fekete fémszemek a mágnes által vonatnak, és 

boraxxal a elírom reactióját (fűzőid) tisztán mutatják, minél fogva chromvas- 

ércz-nek tekinthetők. Vékony csiszolatban a fehéres anyag számtalan barnás, 

finom szálkákból álló kristályok által van átszőve, melyek polarizált fényben 

egyenesen kioltanak. A kőzetpéldányon előfordul vékony érben a szerpentin- 

asbest (chrysotil) is, melynek finom szálai ugyanezt a világos barna színt 

és egyenes kioltást mutatják, úgy hogy bátran feltehetjük, hogy a kőzetet 

átszövő tűk sem egyebek, mint szerpentinasbest vagyis chrysotil-tűk. E tűk 

közti közeket szinten szerpentinizalt és halmaz-polarizátiót mutató fehéres 

anyag tölti ki. A chromit-szemek körül pedig világos udvarok vannak. 

«A sötétebbzöld szerpentinekben, melyek bizonyos szalagosságot árulnak 

el, górcső alatt a csiszolatban szintén túlnyomóknak bizonyulnak a chrysotil-tűk. 

A fekete érezszemek — és ezek erősen — vontatnak a mágnes által és for¬ 

rasztócső előtt a boraxgyöngyben csupán csak a vas reactióját (küllángban 

2. ábra. .2 

c g = Csillámgneísz 
s = Serpentin. 

pg = Pliyllitgneisz. 

q = Qnarzit. 
m = Mediteran. 

Ny DNy. KEK. 

sárga, bellángban üvegzöld) adják, ügy hogy ennélfogva azokat majnetit-nak 
kell tartani. 

«A vizsgált kőzetpéldányok annyira át vannak változtatva homogén 

anyaggá, hogy az egykori eredeti kőzet mivoltára nem lehet következtetést 

vonni.» 

A 459 m.-rel jelölt magassági ponttól DK.-re fekvő kis kúp lejtőjén, 

mely a Yale Tariia felé ereszkedik, a csillámgneisz mint fekvő és pliyllitgneisz 

mint fedő közt beékelve, keskeny, helyenként csaknem rétegzettnek látszó 

sávban ismét mutatkozik a szerpentin. (2. ábra.) 

A szemközt levő lejtőben, a Yale Tariia felé, közvetetlenűl kiszéle¬ 

sedése előtt, orralakúan előretolt dombon, a csillámgneiszt kisérve, egészen 

apró foltban még egyszer megjelenik a szerpentin, melyet azonban a medi¬ 

terrán kavics és agyag azonnal elfed. 

A Delu Tariia legéjszakiabb, 525 m.-rel jelölt kúpján, a zöld chloritos 

palán rajtaülve, brecciaszerű j>cilaconglomerátot találunk. Ez, 

anyaga főleg a zöld chloritos palából és chloritos gneiszből eredvén, szintén 

lulnyomóan zöldes szinti. A zöldes palaanyagban a brecciás részeken kívül 

tisztán gördült, vöröses quarzhömpölyöket, sötét agyagpalaszerű részecskéket. 
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fehér quarzszemeket, valamint a zöld palák és gneiszok szabályszerűen meg¬ 

kerekített görélyeit is észleljük, nyilván tehát a chloritos paláknál fiatalabb 

korú képződéssel van itt dolgunk. Ilyféle, csak jobban mállott, kőzetek ibolya- 

színű és világoszöld vagy kékes agyagpalával együtt aztán a Craieste Ny.-i 

lejtőjén, egy foltban, ismét fordulnak elő. 

Minthogy ezen elszigetelten fellépő lerakódás földtani korára nézve 

valami tüzetesebb adatot megszereznem nem sikerült, e tekintetben csak 

némileg biztosabbat nem mondhatok. Az ezen előfordulásoktól ENy.-ra jelent¬ 

kező carbon korszakbeli larakódásokkal azonban a szóban forgó képződést 

megegyeztethetőnek nem tartom. Ez utóbbi petrografiai kiképződése t. i. a 

carbonos conglomerátokétól — mint azt látni fogjuk — lényegesen ebit; 

hajlandó vagyok e brecciaszerű palaconglomerátot a carbonos coinjlomerútnál 

régibb palaiozoos lerakodásnak tekinteni. 

A dYerci pravo» és «Dilma» DNy.-i lejtőjén, a mediterrán határán, 

quarzit mutatkozik, mely mindinkább vékonyaid) szalagban az említett 

szerpentin-elődomb felé vonul, melynek közelében kiékűl. A Dilma-hegytöl 

D.-re, az árokban, a breccia- vagy tisztán conglomerátszerü kékes quarzit 

hatalmas sziklákban jelenik meg. Itt kalapácsütésre kénes szagot áraszt. 

A kőzet egészen fehér is lesz, és a hasadéklapokon rozsdabarna bevonatot 

mutat; a réteglapokra való merőleges irányban, erősen repedezett, minek 

folytán könnyen hull apró darabokra szét. 

E quarzit közvetetten fekvőjét zöldes phyllitgneisz képezi. Az előbbinek 

fekvőrétegeiben phyllites és földpátot is tartalmazó fekveteket lehet meg¬ 

figyelni, éqmgy mint a fekvő phyllitgneisz legfedőbb részei igen quarzitosakká 

válnak, úgy hogy tehát a két képződés határán átmenet létezik. Az előbb 

említett kis küpon, a 459 m. mag. ponttól DK-re, szintén a phyllitgneisz 

fedőjében mutatkozik apró sávban a quarzit (1. a 2. ábrát). A kőzet a fekvő 

részében itt is pliyllitszerű anyaggal keverve van, a fedő felé azonban tiszta, 

breccia- vagy conglomerátszerü quarzit lesz; itt vékony mészkéreggel van a 

hasadék-lapokon bevonva, részben a ragasztószer is mész. 

E quarzit igen emlékeztet a Lajta-liegység hasonnemű kőzetére, föld¬ 

tani korára nézve hajlandó vagyok azt a brecciaszerű palaconglomeráttal 

körülbelől párhuzamba állítani. 

A carbon- vagy Jcőszén-systema sedimentjeit területemen csak 

egy helyen, t. i. a «Zagrádia»-tájon lévő Poiána Visanului körűi constatál- 

hattam, hol azok nagyobb foltban a hegylejtőn megjelennek. 

Fellépésük e vidéken a Minis jobbparti, már Kudernatsch által megis¬ 

mertetett carbonvonulatnak E-i folytatását és egyszersmind végét is jelöli. 

Conglomerát, homokkő és palák váltakozásából állanak; legalól azonban 

mindig durva conglomerátot találunk, mit a Minis jobbparti előfordulásokra 

nézve Kudernatsch* is kiemel. A rétegeket alkotó anyagé helyen túlnyomóan 

* F. id. h., 81. 1. 
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vörösesszürke színű, helyenként (vashydroxydtól) sárgásbarna, vagy sárgás- 

szürke is. 

A Bozovies-stájerlaki úton, a Poi. Yisanuluitól KDK.-re és a Poi. Raj- 

culuitól D.-re, éjien ott, hol az út a mészkemenczénél a Ny—K.-i irányból 

DK.-re kanyarodik, KDK.-i dőléssel (40—55°) az alaphegység, azaz phyllit 

és chloritos jiala, bukkan ki. Ahol az út aztán DK.-röl DDK.-re fordul, fölötte, 

a jialahegység legfelső fekveteire, azaz mészpáterecskékkel átjárt, erősen 

mállott és összegyűrt grafitos agyagcsillámpalára települve, a carbon-systema 

kemény és laza, durva conglomerátjai, durvább- és finomszemcséjű homok¬ 

kövei és palái jelennek meg. A carbonlerakodás rétegei itt nagyon rejiedezet- 

tek és szétszakítottak, a lejtő erős csuszamlásoknak van kitéve, miért is az 

út védelmére annak éjűtése alkalmával kőfal emeltetett. E helyt — ámbár 

gyéren — növénymaradványok találhatók. 

Ha az utat D.-re az árokig folytatjuk, és itt a lejtőn fel, a Poi. Rajcului 

felé vezető, de már nem használt gyalogúton felkapaszkodunk, itt legelőbb 

ismét a durva eonglomerátot találjuk. A rétegek 40—65°-kal NyENy-ra 

(20h) dőlnek. A conglomerát csillámjiala, quarz, gneisz, chloritos jialák és 

átváltozott vöröses agyagcsillámpala görélyeiből áll, melyek meszes vagy vas- 

oxydliydratos cement áltál összeragasztva vannak. E durva conglomeráton 

vörösesszürke palás agyag, kemény pala és homokkő települ. Legalól még 

körülzárt hömpölyök észlelhetők. Nevezetesen a jialák — de többnyire hiá¬ 

nyos -— növénymaradványokkal telve vannak; az agyag szénrészecskéket 

mutat. A fedőben conglomerátos homokkő, conglomerát, jiala és homokkő, 

ismét agyag szénnyomókkal, vörösesszürke, kemény homokkő és palás agyag 

következik, melyre még tovább a fedő felé újból meglehetősen laza conglo¬ 

merát, agyag, homokkő, ismét conglomerát stb. telepiül. Szénnyomok még 

néhányszor, de mindig csak egészen vékony, gyenge, s még nem is szabályos 

betelejiedésben mutatkoznak. 

A carbon-lerakodás Ny.-i vége felé, t. i. a bozovies-stájerlaki útról a 

Poi. Yisaniúuihoz felmászva, itt is legalól eonglomerátot, annak fedőjében 

pedig homokkövet, palát és eonglomerátot váltakozva találunk; a rétegek 

eleintén 20—21h közt 50°-kai, azután jiedig KDK.-re dőlnek. 

Itt szebb és jobb megtartású növénymaradványokat gyűjthettem, melyek 

közül a következő fajokat határoztam meg: 

Calamites Cistii, Brong. 

Calamites sp. (gyümölcsfüzér). 

Annularia longifolia, Brong. 

Neuropteris fiexuosa, Sternb. 

Neuroptcris sp. 
Dictyoptn •is neuroptcroid.es, Gutb. (?) 

Cyatheites arborescens, Schloth. sp. 

Cyatheites villosus, Brong. sp. 



ROTH LAJOS FÖLVÉTELI JELENTÉSE. 307 

Alcthopteris Serlii, Brong. sp. 

Akthopteris Pluckeneti, Schloth. sp. 

Alethopteris sp. 

? Scigenaria sp. 

? Cordaites sp. 
Azonkívül találkoztak gyümölcsök, melyek alighanem főleg a Brong- 

niart által Cardiocarpon név alatt összefoglalt nemhez tartoznak, továbbá 

Carpolithek (gyümölcsök és magok), és valószínűen egy Trigonocarpon, végre 

még többféle törzs és fűzérszárnak a töredéke. 

A Üora egészben tehát nagy összhangzást mutat a szomszédos (Minis 

jobbparti) carbonlerakodásokéval, melyet (a «Craeu Bezová#-ról) Stur hatá¬ 

rozott meg. Stur* kiemeli, hogy e lelőhelyen az Alcthopteris Serlii, Brg. sp. 

az uralkodó; a Poi. Visanului közelében e növény szintén gyakori, de körül¬ 

belül époly gyakoriak itt a Cyatheitcs arhorescens Schl. sp. maradványai is. 

Az idézett helyen (199. 1.) Stur a megvizsgált bánsági carbonflora alapján 

tudvalevőleg azon eredményre jut, hogy itt a «productiv kőszén formát ión a k 

legfiatalabb, ismert étage»-á\al van dolgunk, melyhez tehát a mi elöjövetelünk 

is számítandó. 

Ez a Poi. Visanului körül jelentékeny vastagságban nem lehet lerakódra, 

esetleges kutatási kísérleteket itt nem tanácsolhatnék. 
Kubernatsch és utána Schloenbacií a fenn idézett helyeken kiemelik, 

miként a Minis-völgy jobb partján napfényre jutó carbonlerakodásokban 

vagy ezekkel egybekötve «szerpentin» lep fel, valamint hogy a «carbonlera- 

kódás palái a kristályos palák kinézését nyerik#. Mint az előrebocsátottakból 

kiderül, a Minis bal partján jelenlevő carbonrétegek semmiféle ehhez hasonlót 

nem észlelteinek. Mert sem a szerpentin nem lép itt a carbonnal kapcsolatba, 

még kevésbbé pedig hasonlítanak a carbonpalák kristályos palákhoz; az 

előbbiek az én területemen seholsem veszik fel az agyag• vagy chloritpala 

kinézését, hanem mindig tiszta sedimentlcrakodáisok, melyek, a települési viszo¬ 

nyoktól egészen eltekintve, a kristályos paláktól mindig élesen megkülönböz¬ 

tethetők, még akkor is, ha az utóbbiak mállás következtében küljellemükre nézve 

meglehetősen megváltozta k. 

A D.-ről jövő bánsági nyugoti kr étamás zkő-vonulat, a Coro- 

nini-forrásközelében K.-i szélével a mi területünkre lép át. Itt azonban e Iv.-i 

szélt mégcsak egyes részekre feloszolva látjuk a kristályos palákon települni. 

A legdélibb rész a Coronini-forással szemben s a «csárdától# DDK.-re mutatja 

vadregényes szikláit. A többi négy részt innét É.-ra, a Ponyászka-völgy bal 

lejtőjén vonuló «Craeu Bologi»-n találjuk, melynek Gll m. mag. pontjánál a 

mészkő-lerakódás E.-i végét is elértük. 

A csárdától a Minis-völgyön lefelé jőve, legelőbb a bal lejtőben az út 

* Jalirb. d. k. k. geol. E. A. XX. köt. 1870, 196. 1. 
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fölött mészsziklákat látunk kiállani, melyek 10'' 5° alatt 20°-kai elölnek.. 

Ezeknek legfekvőbb részét szürke gumós mészkő, szürke, csillámpikkelyeket 

magába záró, sárgás- vagy vörösesszürke, igen repedezett, a fedőbb részben 

szarukövet tartalmazó, gumós mészkő képezi, mely utóbbinak gumói zöldes,, 

liomokos-márgás cement által vannak összeragasztva. E gumós mészkőben 

egy közelebbről meg nem határozható belemnitet, valamint lithothamniumot 
leltem. E mészkő fedőjében világosabb szinti, szaruköves mészkő települ, és 

evvel körülbelül egy színtájban, a mészsziklákban kirepesztett líton alól, a 

Minis partján, sárgásfehér mészkő kora lókkal m utatkozik. Az utat I).-re foly¬ 

tatva a világosszínü mészkövek hatalmas complexusa következik, melyben 

apró részekben sárgásbarna vagy vöröses szarukövet, mészpáttal is társulva, 

ismételten észlelünk. Itt egy Rhynchonella, Pecten (?) és valami gasteropoda 

rossz töredékét, szintén igen hiányos belemnitct találtam, helyenként pedig 

egész lithothamnium gyepeket figyeltem meg. 

A rétegek a Minis-völgyszoroshan különféle hajtásokat, gyűrődéseket, 

oldalnyomás következtében összetolt részeket stb. mutatnak, liasadékok által 

többszörösen vannak átjárva, és különféle dölésirányt észlelteinek, míg végre 

a mészkővonulat D.-i vége felé felhajolva, az alattuk települő kristályos palák 

határán NyDNy.-ra dőlnek, és így ez utóbbiakra concordánsan rátelepűlnek. 

A Coronini-forráshoz vezető hídtól valamivel fölebb, az úton, DDNy.-ra csak¬ 

nem D.-re dőlve, lemezes mészkő mutatkozik, mely aztán lenn a Minisnél, 

a túlsó parti rétegek felhajtásának megfelelően, az ellenkező dőlést észlelteti. 

A hídnál, a Minis jobb partján aztán, a mészkőrétegek NyDNy.-ra, 

tehát az imént említett balparti rétegekkel (azoknak déli végén) szintén meg¬ 

egyezően dőlnek. Nyilván a Minis vájta tehat itt ki a medrét a mész¬ 

sziklákban. 
A hídtól lefelé a vékonypados, részben lemezes mészkő ismét gyenge 

homokos, zöldes márga-közfekveteket mutat, és szarukő-szalagokkal ismétel¬ 

ten van áthúzódva. Itt három apró, sajnos, szintén hasznavehetetlen belem- 

mtet leltem. A mészkővonulat legfekvőbbje, annak déli végén, vörös- és zöld¬ 

pettyes mészkőből áll, és úgy látszik, hogy e rétegek a vonulat E.-i végén 

megjelenőknek felelnek meg. 

Ha az útról a meredek sziklákon és a mészkőtörmeléken keresztül fel- 

kúszunk, kis lépcsőzetet érünk el, melyből merőleges s helyenként áthajtott 

mészsziklák emelkednek ki. Körülbelül e lépcsőzetig többé-kevésbbé (vöröses 

és szürke) szarukőtartalmú az itt sárgás és vöröses, tömör mészkő. A szikla- 

gerinczig fel aztán egészen tiszta, fehér, vöröses és világossárgás, többször 

mészpáttal átszőtt, finomszemcsés mészkő mutatkozik, melyben szerves ma¬ 

radványnak nyomát sem láthattam. 

Az előadottak után világos, mikép az en leleteim nyomán e mészkő¬ 

lerakodások földtani korára nézve édes keveset mondhatnék, de szerencsémre 

van egy forrás, amelyre e tekintetben teljes bizalommal hivatkozhatom. 
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Böckh tisztelt barátom, kinek alkalma volt, a bánsági Ny.-i «krétamészkő »t 

vonulatot több éven át tanulmányozni, és ki e tanulmányainak eredményé- 

a ((Földtani Közlöny »*)-ben publikálta, tapasztalatai nyomán oda nyilatkozik, 

miszerint e vonulatnak kovcidússágiik által feltűnő mészkövei jurakorbeliek. 
Leghelyesebben vélek tehát eljárni, ha az itt vázolt mészkőlerakodások alsóbb 

részét, mely az útról fel az említett lépcsőzetig nyomozható, jurakorbelinek, 

az ezen rajta települő felső, egészen tiszta, szarukőmentes mészkőből álló 

részt pedig — szintén Böckh tapasztalatai alapján -— felső kréta korbelinek, 

még pedig az általa Bucsáva vidékén e felső krétakorbeli lerakodásokban 

felismert két csoport mélyebb]ének, melynek E.-i folytatását ő Mocseris vidé¬ 

kén is kimutatta, — tekintem. 

E mélyebb felső krétákon csoportnak felelnek meg az érintett mészkő- 

előfordulások a Cracu Bologi-n is, a Ponyászka-völgy bal lejtőjén, melyekkel 

egészen alárendelten egy helyt meszes homokkő is mutatkozik. Itt koraltöm- 

zsök és egyes koraiok gyakrabban fordulnak elő, a Cracu Bologi 611 m. mag. 

csúcsán szép Maeandrinát találtam. De a koraiokon kívül más kövület itt 

sem találkozik. 

A Zagrádia-táj tárgyalt mészszikláitól K.-re, fenn a hegyen, az alap¬ 

hegység (csillám- és agyagcsillámpala) közé kis rögben beékelve, vöröses, 

erősen összeragasztott mészconglomerátra akadunk. Ez főleg vöröses, 

tiszta, mellette sárga és szürke, néha kissé szaruköves mészkő, grafitos és 

m állott chloritos palák, valamint quarz kisebb görélyeiből áll, több helyt 

fehér mészpáterek által van átszőve, és itt-ott vörösvasércz-részecskéket 

tartalmaz. Ezen a felületen keskeny szalagocska alakjában megjelenő rög 
/ 
E.-i végén, a kukoriczaíöld közelében, e mészconglomerát durva meszes 

homokkőbe is átmegy. Minthogy e képződés túlnyomó anyaga nagyon való¬ 

színűen a jura- és krétameszekből ered, igen közelfekvő az a gondolat, hogy 

abban krétakorbeli, ha nem talán ennél még fiatalabb lerakodással van 

dolgunk. 

Trachyt a szóban forgó területen több ponton, helyenként össze¬ 

függő kisebb részekben, többnyire pedig csak egészen keskeny telérekben lé]) 

fel. Összefüggő részekben találjuk e kőzetet a Poiána Alibeg szomszédságában, 

hol az e poiánától D.-re és főleg K.-re a lejtőn le az Ogasu Alibegbe húzódik. 

Itt a kristályos palakőzetek III. csoportján, még pedig az amphiboliton 

tör át, melynek apró részeit helyenként magába is zárja. Oszlopszerű elválást 

mutatva, compact tömeget képez, és hatalmas sziklákban áll ki a poiá¬ 

nától K.-re. 

Ez gránitos-kristályos szerkezettel bíró, ép amphibol-földpát-trachyt, 

melyben a biotit csaknem eltűnik; a földpát dr. Schafarzik szerint labra- 

dorit, a kőzet tehát szerinte amphibol-labradorit-quarz-trachyt-nak nevezendő. 

*) L. nevezetesen a XI. és XIII. kötetet. 
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E fellépéstől DNy.-ra, az Ogasu Alibegben, még egy apró, telérszerű tracliyt- 

kibukkanásra akadunk; ez porphyros szerkezetű, quarzban dúsabb kőzet. 

A Poi. Alibegtől É.-ra, a lejtőn, újra találkozunk a trachyttal. Itt kes¬ 

keny szalagban, szintén az árokig le, nyomozhatjuk. A trachyt itt a kristályos 

palák II. csoportján, esillámpalán tört fel. A kőzet nem oly fris, mint az 

imént említett, porphyros szerkezetű, a földpút és amphibol részben már 

mállásnak kezdenek indulni; járulékosan mutatkozik kevés piyrit. 

Meglehet, hogy Kudernatsch ezen a Poi. Alibeg közelében előforduló 

traehytot syenitnek nézte. 

A fent említett Ogasu Rascului DK.-i ágának bal lejtőjében grániton 

látjuk a traehytot áttörni (1. az 1. ábrát). Ez dr. Schafarzik meghatározása 

szerint biotit andesin-quarz-trachyt. 
Ugyané typusnak határozta meg dR. Schafarzik úr a Kuszek-árok 

/ 
479 m. mag. pontjától E-ra, a Mosniacu felé felvezető, de már elhagyott 

utón előjövő és szintén grániton áttörő traehytot. Erre nézve azt a megjegy¬ 

zést teszi, mikép az oly finomszemű, hogy az elegyrészek jóformán csak 

górcső alatt vehetők ki. 

A szintén innét, de a gránit közvetetten érintkezéséről való trachyt 

közelebbről meg nem határozható plagioklas-trachyt. Ennek mállóit, 

fénytelen alapanyagában — dR. Schafarzik szives közlése szerint — apró 

plagioklas-mikrolithok vannak. A trachyt e helyen lemezes-héjas elválást 

észleltet, az anyaga helyenként sejtes-salakos. Az utóbbihoz egészen hasonló 

traehytot találunk aztán keskeny, a térképen alig kiválasztható telérben a 
■■ - / 

grániton áttörve, az utóbbi ponttól EK-re az árokban, valamint még két 

ponton a Poi. Kuszek E-i végétől Ny-ra, a Mosniacu-ra vezető úton. 

A mediterrán lerakodásokat a kezdetben említett, Yale 

Putna-Délu Soci jelölte másodlagos sülyedési területen találjuk, hol a kris¬ 

tályos palák, quarzit és szerpentin határán ENy-i irányban a Yale Tariia, 

Delu Soci, Ogasu Suhaeiun át meg a Délu Tariia K.-i lejtőjében a Craieste 

480 m.-rel jelölt pontjáig nyomozhatok. 

E lerakodások anyagára nézve a táv ah jelentésemben mondottra utal¬ 

hatok. A biotit-pikkelykéket tartalmazó tracliyttufa a Dilmától D-re, a 

Y. Putna és V. Tariia közti vízválasztón, betelepülésként ismét előfordul; 

az alaphegység felé discordánsan dől. A conglomerát itt is csak nagy rögök¬ 

ben, nem padokban, van a kavics és homok közé betelepedve; a kavics és 

homok alatt vastag agyageomplexus következik. Az Ogasu Suhaciu bal part¬ 

ján, az utolsó (legéjszakiabb) kolibák (gunyhók)-nál az agyagban kékes, 

kemény, kissé homokos mészmárga-padot észlelünk. Az agyag alatt homokkő 

es meglehetős szilárd, kékes szinti conglomerát települ. A kavicsban szenese¬ 

det, uszottfától eredő lignitrészek mutatkoznak. Kövületet e területen nem 

leltem. 

A diluviális lerakodásokat, mint a folyó egykori folyásának 
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leülepedéseit, részben meglehetősen tetemes magasságban a mai völgy talpa 

fölött (100 mét.-nél több vizszíni különbségek is) a Minis-völgy bal lejtőjén, 

a Babintiu maré deli lejtőjétől kezdve a Zagrádia-táj E-i végéig, tehát a 

tulajdonképi Ponyászka-völgy torkolatáig találjuk. 

Ezen üledékek néha durva, agyagos homokkal társuló kavicsból és 

agyagból állanak. Az előbbi rendesen nagy hömpölyöket mutat, az utóbbi 

sárga, szívós, vagy vöröses agyag. Kis diluviális fönsíkoknál (D. Tariia Ny.-i 

lejtője) a viszonyt úgy észleljük, hogy az agyag magát a fönsíkot borítja, 

a hömpölyök pedig a fönsík szélén mutatkoznak. Az agyag elmosatása követ¬ 

keztében t. i. a szélen a mélyebben fekvő kavics jut napfényre. 

A Zagrádia-tájon (csárda közelében, attól DK-re) vöröses agyagra aka¬ 

dunk, mely helyenként mállott kristályos palák, carbon-conglomerát és 

mesozoos mészkő-darabok zárványai mellett sok kékes mész- és vasas con- 

crétiót zár magába. Egy ilyen nagyobb concrétió belseje meszböl, a külső 

kéreg vörösvasérczből áll. 

Mésztufa-képződések a mesozoos mészkő-vonulat terén úgy a 

Ponyászka-völgy mint a Minis-völgyszoros mindkét partján apró részekben 

fordulnak elő; a Babintiu maré déli lejtőjén egy árokban a kristályos palák 

zónájában is akadtam egészen apró mésztufa-foltra. E mésztufák részben 

talán még diluviális,^legnagyobbrészt pedig már alluviális koruaknak tekin¬ 

tendők. 

Képződésük ez idő szerint is folyton történik, mint arról többek közt 

a Coronini-forrásból lefolyó patak azon részén meggyőződhetünk, hol az a 

Minisba való esése előtt kisebb zuhatagban a mészsziklákon lerohan. Itt 

a mészsziklákat vékony mésztufa-kéreggel látjuk bevonva. A kis plateau 

a hídnál (Minis jobb partja) egészen mésztufából áll; az utóbbi nevezetesebb 

vastagságban van itt lerakódva. 

A mi a tárgyalt területen előforduló kőzetnemek és ásványos anyagok 

használhatóság át illeti, ezek főkép a hegységben való többé-kevésbbé 

nehéz hozzáférhetőségük miatt egyelőre inkább csak akadémiai, mint valódi 

praktikus értéket képviselnek. Tájékozásul azonban a következőkre akarom 

felhívni a figyelmet. 

A Poiána obcila táján, valamint aCulrne frentarilor-on előforduló, kitü ¬ 

nően lemezes, szürke csillámgneisz kövezetlapokra volna alkalmas. A Poiána 

Muresculuitól EK-re, a 922 m. mag. csúcs közelében fellépő tömör, quar- 

zitos gneisz építkezéseknél alapzatokra igen jó anyagot szolgáltatna. A tavali 

jelentésemben a Pattas-patak medréből említett, egészen vékonypalás, krypto- 

kristályos aktinolithpala a fedőpalához hasonló alkalmazást engedne meg. 

Efféle kőzeteket még több helyt találunk a kristályos palák III. csoport¬ 

ján belől. 

A szintén már tavaly említett tiszta, fehér quarz (tejquarz), mely 

a Munté-n, a «Nagy sasfürdő»-töl EK-re hatalmasabb sziklákban kiáll, az 
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üveg-, de még inkább a porczellángyártásnál igen keresett anyagot szolgál¬ 

tatna. Mellékesen, quasi curiosumként, legyen itt az Új-Borloven határában 

(Ogasu Goronecsina) fejtett gránát-csillámpdiáról is említés téve, melyből 

helyi szükségletre malomkövet faragnak. Az ottani nép primitív malmaiban 

megfelelnek ezek a malomkövek is. 

Az előbbi sorokban érintett, valamivel chisabb pi/ní-elöjövetel a Tariia- 

völgy torkolatánál nagyobb figyelemre nem méltó, e tekintetben még inkább 

kiemelendő az innen E-ra egy árokban mutatkozó s részben meglehetős 

tiszta grafit-tartalom. Ez esetleg olvasztótégelyek és más tűzálló edények elő¬ 

állítására, géprészek kenésére stb. találhatna alkalmazást. 

A gránitot — mint már említém — tógát építésére fejtették, a grani- 

titból pedig a Kuszek-árok jobb lejtőjén, valamint a Mosniacu-on kínálkozó 

alkalommal malomköveket állítanak elő. A Kuszek-árokban a Ponyászka- 

colonia és Eozovics községének ebbeli szükségletét fedezik, a Mosniacu-on dol¬ 

gozó domániak pedig Verseczre és tovább szállítják a malomköveket. E kőzetek 

különben más czélokra is, mint péld. csiszolva és sikárolva, dísz-emlékekre 

vagy monumentális épületekre igen alkalmatosak volnának. A Ponvászka- 

völgy jobb lejtőjében (Poi. Kuszek-liegy lejtője) ásatások által alighanem tiszta 

kaolinos anyag is volna feltárható; a felületen előjövő a fölülről víz lehordta 

anyagtól tisztátlan vagy legalább nem elég tiszta. 

A szerpentint, nevezetesen az u. n. nemes szerpentint ékszerekre, a kő¬ 

zetet általában pedig sokféle metszett és esztergályozott apróbb tárgyra lehetne 

esetleg feldolgozni. 

A quarzit, fenn ecsetelt tulajdonságánál fogva, útkavicsolásra igen jó 

anyagot szolgáltatna. 

A tiszta, szarukömentes, krétakörben mészkő mészégetésre kitűnő anya¬ 

got szolgáltat, és e czélra tényleg használtatik is, habár csak alárendelt 

mérvben. 

A Poiána és Ogasu Alibeg közt fellépő trachyt kövezetkőnek való 

koczkák előállítására kitünően alkalmas volna. 

A mediterrán agyag bizonyos része téglák készítésére jó anyagot adna, 

a mésztufa pedig építkezéseknél találhat jó alkalmazást. 

* * 
* 

Végül csak kedves kötelességet teljesítek, a midőn Faller József, kir. 

erdész úrnak, e helyen is hálás köszönetemet nyilvánítom azon előzékeny¬ 

ségéért, melylyel a ponyászkai kincstári erdészlaknak legjobb részét rendel¬ 

kezésemre bocsátani szíveskedett. 



HALAVÁTS GYULA FÖLVÉTELI JELENTÉSE. 313 

6. JELENTES AZ 1884. ÉVBEN ORAVICZA—ROMÁN-BOGSÁN KÖR¬ 

NYÉKÉN ESZKÖZÖLT RÉSZLETES FÖLDTANI FELVÉTELRŐL. 

HaLAVÁTS GYULÁ-tÓl. 

Az idén, keletről csatlakozva a megelőző években felvett területhez, 

Oravicza — Román-Bogsán környékén folytattam a részletes földtani 

felvételt; keleti határúi az Illadia es Goruja közötti részben, az ott elvonuló 

mesozoos képződményt véve. Az általam felvett terület az 1 : 25,000 

méretű táborkari térképek következő lapjaira esik: ÉK, 
1 rovat XXV 

25 

XXV 
DK, 

25 , 
EK 

XXV ’ 

24 
Xxy^K, XXV 

EK, s nagysága 309 □'V/OT. (5‘3 

□ mrtf.) 

Az ezen határok között levő terület nyugati része ott, hol a neogen, 

s részben diluviális képződmények jelenkeznek, dombos (150—250 tenger- 

szm feletti magassággal), míg keleti része, az egykori part, hegyes vidék 

(300—650 m. tengerszín feletti magassággal). 

Alkotásában: 

1. Kristályospalák; 

2. Mesozói korszakit mész; 

3. Gránát-kőzet; 

4. Trachyt; 

5. A szármát emelet; 

6. A pontusi rétegek; 

7. Diluviális képződmények, és 

8. A jelenkor üledéke 

vesz részt. E képződményeket a fentebbi sorrendben az alábbiakban kívá¬ 

nom röviden megismertetni. 

1. Kristályospalák. A kristályospalák felvételi területem keleti részét 

alkotva, egy észak fele mindinkább szélesedő vonulatot képeznek. 

E vonulatot a Karastól délre fekvő részben, hol egész szélességében 

bejártam, Illadiánál, a helység keleti végénél kezdődik, s Csiklován, 

Oraviczán át Majdánig keskeny szalagként, — Majdánon túl pedig Agadics, 

Kis-Tikván, Zsittin és Goruja vidékén hirtelen kiszélesedve konstatálható. 

Határa nyugatról e vonulatnak az Illadia, Román-Csiklova, Román-Ora- 

vicza, Majdán, Agadics, Kis-Tikván helységeken át vont térd alakú vonal, 

melyen túl a szármát emelet rétégéi vannak; — míg keletről az Illadia 

keleti végétől Német-Csiklován a rom. kath. templom közelében levő mész- 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 21 
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kemenczén, Nómet-Oraviczán a nagy tavon, Csudanovecz nyugati végén 

és Goruja közvetlen szomszédságban a Gyalu olbis és Facza mika közötti 

nyergen át a Gerlyistye pataknak a Karasba való szakadásáig vont, majd¬ 

nem egyenes vonal, melyen tiil a mezozói képződmények kerülnek a 

felszínre. Ez utóbbi határ közelében a kristályospalák-alkotta terület 

400 w/-nél valamivel magasabbra emelkedik a tenger szine felé, innét 

azonban lankásan ereszkedik le a Karas alluviumja, illetőleg a szármát 

üledék alkotta dombokhoz, körütbelől ‘200 mj tengerszín feletti magas¬ 

ságra. 

A kristályospaláknak a Karas árterétől északra lévő részét nem jár¬ 

hattam be a nyáron egész szélességben, hanem csak a Dognácska, illetve 

Moravicza patakok és a (Binis melletti) Gerlyistye patak közötti vízválasztó¬ 

tól nyugatra lévő elterjedést. E részben Nagy-Tikvánnál, a Karas jobb 

partján, a később tárgyalandó szármát homokkövek közvetlen aljában, 

van első nyomuk, mely ponttúl északra mindinkább tért nyerve, s a Valye 

Nadrasulujban a neogén takaró alól még egyszer kibuva, húzódnak tovább 

Kernyécsa, Dokiin, Binis, Komán-Bogsán környékére. A neogén üledék 

alá búvó nyugati részben az általuk alkotott dombok itt is alig 300 -nél 

magasabbak, a keletre lévő vízválasztó azonban hirtelen 500—000 m]-nyíre 

emelkedik a tenger színe fölé. 

Az ezen határok között jelenkező kristályospalák közt az uralkodó 

szerepet egy többé-kevésbbé zöldes-színű, apró földpát és kvarcz-szemeket 

tartalmazó chloritgneisz foglalja el, mely a földpátnak visszalépése folytán 

Moritp.alává lesz. — Kétegei közt gyakoriak az olyanok, melyekben a 

kvarcz lép túlsúlyra, a chlorit-lemezkék igen aprók lesznek, sőt teljesen 

el is maradnak s kvarczit jö létre. — Agadics és Kis-Tikván környéken 

végre egy zöldes Moritos phyllit és szerpentin szegődik hozzájuk, s itt 

nagyobb kifejlődésre jut. 

A kvarczdús chloritpalák, illetőleg kvarczitok többhelyt esetleges 

alkotórészeket tartalmaznak, melyek közt leggyakoribb a graphit. Ily 

graphitos palákkal Csiklován a rom. kath. templomnál torkolló árokban, 

Zsittin, Dokiin táján találkoztam. — Majdántól keletre e kvarczdús chlorit¬ 

palák, főleg a trachyt közelében rezérczezel vannak behintve, míg a Valye 

Kuptvora egyik mellékágában előjövő kvarczit antimonitot tartalmaz, 

melyet hajdan bányásztak is. Általában e részben sokat kutattak érezre, 

miről az oldalakban lévő számos gorcz tanúskodik, de kevés sikerrel. 

Zsittinnel szintén fordúlnak elő bennök rézérczek. — Vasércz ugyancsak 

több helyen jelenkezik, gyakorlati értéke azonban mindezen eljövetelek¬ 

nek azért nincs, mert csak csekély mennyiségben fordulnak elő az érczek 

behintve, s így bányászásuk nem fizeti ki magát. — Agadicsnál végre, az 

Ogasu Nyamczulujban egy szerpentin folt van, melyben asbest, ezen újabb 

időben nagyobb gyakorlati jelentőségét nyert ásvány fordúl elő. Az asbest 
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— úgy látszik — itt hasadókokat tölt ki, melyek az ujjnyi vastagságtól 

2 djm vastagságig változnak. 

Ha már most kristályospaláinkat azon csoportok keretébe akarjuk 

illeszteni, melyeket Böckh J. igazgató úr az «Almás» környékén kifejlődött 

kristályospalákban felállított, legcsekélyebb kétségem sem lehet, hogy itt a 

felső kristályospala-csoport folytatásával volt dolgom. 

Kristályospaláink települése gyűrődések és vetődések által sokszorosan 

meg van zavarva, különösen a délibb részben, hol a rétegek a legkülön¬ 

félébb irányok felé dőlnek 30—90 fokkal, s csak az északibb részben 

kezdenek némi szabályosságot elérni, miután általában délkeletnek (8—9 

hóra) dőlnek, bár e részben sem hiányoznak az ép ellenkező irányú dőlé¬ 

sek sem. 

2. Mesozoos korszakit, képződmények. Ekorú képződményeknek a 

kristályospalákon fekvő elszigetelt kisebb-nagyobb rögeivel több helyen 

találkoztam. így, délről északfelé haladva: 

Csiklovától ENy-ra, közvetlen a hegység felett a Gyalu máró-ről 

lejövő hegyháton, mely folt keskeny szalagként egész a völgyig lenyúlva 

fedi a chloritgneiszt. Itt egy szürke, szarukőves mészkő jő elő. 

Oraviczától D-re a gyümölcsös kertek között, hol szintén egy szürke 

mészkő-rög konstatálható. 

Oraviczától E-ra pedig közvetlen a város felett egy nagyobb, szürke 

nemely részeiben kovasavval áthatott mészkőfolt jelenkezik a kristályos¬ 

palák fedőjében és a nyomban tárgyalandó gránátkőzet társaságában. Végül: 

Kernyécsánál a Valye szatuluj-ban két nagyobb folt mészkő van a 

kristályospalák közé ékelve. Folytatása azon kis rög, mely a Moghilától 

délre jelenkezik. Az itt előjövő mészkő színe világos szürke, s vastag, a 

völgy két oldalán egymásféle dűlő, padokat alkot. 

Hogy a mezozoos korszak melyik korának képviselői e mészrögök, 

azt meg nem határozhatom, miután — kivéve a kernyécsai előjövetelt — 

szerves maradványokat nem sikerűit bennök találni. Különben a kernyécsai 

mész is bátran állítható egyelőre e kategóriába, miután benne csakis nehány 

íoraminiféra-átmetszetet észleltem. Ha majd a keleten fellépő mezozoos 

korszakit vonulat át lesz tanulmányozva, akkor tán sikerűi a petrografiai 

hasonlatosság alapján ezen meszek korát is pontosabban meghatározni; — 

addig e kérdést függőben kell hagyni. 

3. Gránátkőzet. — Oraviczától E-ra, az elébb említett kvarczos mész 

társaságában, egy önálló, 483 m.-re kiemelkedő csúcsot képezve, jő elő egy 

világos sárgásszínű, felzitszerü tömött kőzet, mely gyakran sok gránátot 

tartalmaz. E képződmény, melyet Cotta * nevezett el így (Granatfels) és 

melyet érintkezési képződménynek tart, észak felé a Kosovicza völgyön túl 

* Cotta B. Erzlagerstatten im Bánát und in Serbien. — Wien 1864. 

21* 
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még jóval terjed, s nyugotról és délről kristályospalák, keletről pedig rész¬ 

ben trackyt, részben a fentebbi kvarczos mész határolja. 

E gránátkőzet a Kosovicza völgyben érczes s itt több tárna is hajta¬ 

tott rá, melyeknek gorczáin heverő darabok gyakran malachit és azurit-tal 

vannak bevonva, mint a kihányt rezérczek elmállási és átalakulásai kép¬ 

ződményeivel. A mészszel való érintkezésénél pedig jött elő az arany, 

melyre magából a helységből van egy tárna — az Erzsébet-tárna — hajtva. 

Ottjártamkor azonban e tárnának csak eleje, a kristályospalákba hajtott 

részé, volt járható úgy, hogy az aranynak előjövési helyét nem láthattam. 

Cotta, ki meg tanulmányozhatta, idézett műve 58. lapján részletesebben 

ír ezen képződményről. — 0 az osztrák-magyar vasut-társaság régibb fel¬ 

vételű térképen indulván el, a szóban forgó gránát-kőzetről s annak ércz- 

tartalmáról szólva csudálkozását fejezi ki, hogy ez nem érintkezik trachyt- 

tal (az ő banatitjával), holott a többi — felvételi területemen már kívül 

eső — hasonnemű érczes képződések a trachytnak érintkezési helyein van¬ 

nak. Itt azonban a fentemlitett térkép hibás, miután a trachyt és gránát 

közt egy meglehetősen széles kristályospala folt van belerajzolva, melyet 

nekem nem sikerült konstatálni, hanem igenis azt, hogy a trachyt tényleg 

érintkezik a granátkőzettel, s igy itt is az a szabály uralkodik, melyet Cotta 

jeles észleletei alapján ezen érczfekhelyekre felállított. 

4. Trachi/t. Trachyttal idei felvételi területem következő helyein 

találkoztam : 

Illádiánál, a helységtől délre a kristályospala-vonulat déli csücskében 

van egy kisebb tömzs, a melynek anyaga azonban a légbeliek által annyira 

meg van támauva, hogy murvává esik széjjel. 

Oraviezánál, hol több helyen tört fel. Ezek közt mindenek előtt a 

kristályospalákban jelentkező keskeny eret kell felemlíteni, mely a zárda 

mögötti árokban, körülbelöl a puskaporos torony átellenében kezdődik, 

s átcsapván a völgy másik oldalára a Csiklovára vivő utcza közepe táján, 

majd a Csiklovára vivő út melletti árokban konstatálható, s elhúzódik a 

Csiklován jelentkező tömzshöz. Ezen ér anyaga is meg van támadva a 

légbeliek által, találkoznak azonban kevésbbé mállott darabok. A magam¬ 

mal hozott kézi példány általában szürkés színű, nemely részeiben azon¬ 

ban, hihetőleg vasoxid által veresre festett gránitos szövegű kőzet, melyet 

feher (vagy veres) földpáton kívül amphibol, biotit s igen alárendelten 

kvarcz alkot. 

Ugyancsak a déli oldalban, Szabó Alajos társ. pénztárnok kertje 

mögötti vízmosásban van szintén egy vékony apofiza.* 

* S e két alárendelt előjüvetelről szólva nem hagyhatom említés nélkül Húsz 

Samu társ. tiszttartó helyettes úr azon szives készségét, melylyel ezeknek kónstatálását 

lehetővé tette, mi különben bajosan sikerült volna, s kinek szívesen mondok ezért e 

helyen is köszönetét. 
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A völgy déli lejtőjében — felvételi területemen — csak e két jelen¬ 

téktelen apofiza fordul elő. Az északi lejtőben azonban már vastagabban 

tör át a nagy tavon túl lévő házak táján a kristályospalák és a mezozói 

képződmények közé ékelve. Később a kristályospalák közé nyomúl, s itt 

mindinkább keskenyebbé válva a «Kreuzwiesen» a kápolna táján egy rövid 

időre megszakad, hogy azontúl csakhamar ismét előjőve, hatalmas tömzs 

alakjában egész Máj dánig terjedjen. — Keletről e tömzsöt kristályospalák, 

míg nyugatról a gránátkőzettel való érintkezésén túl a szarmátkorú 

üledék, majd Majdánnál ezen oldalon is kristályospalák határolják, úgy 

hogy az itt elkeskenyűlő rész a kristályospalák közé van ékelődve. -—- 

E tömzsnek anyaga is a felszínen többnyire mállásnak indúlt, vagy mur¬ 

vává esett szét. Máj dán mellett azonban Biebel János úr a községi kőbá¬ 

nyában Szeged számára törette s itt üde példányok birtokába könnyen jut¬ 

hatni. — Az e helyen fejtett trachyt világos szürke színű, holokristályos, 

alkotó részei közt a fehér, nagy, ikerrovátkás kristályokban kivált földpát 

(lángkisérletben dr. Schafarzik Ferencz meghatározása szerint andesin) 

van túlsúlyban, melyhez alárendeltebben az amphibol nagy, részben chlori- 

tos oszlopai majd apróbb biotit lemezkék s igen kevés kvarcz-szemecske 

társúl, úgy, hogy itt egy biotit-andesin-kvarcz-trachyt vagy helyesebben 

Kvarcz-Andesit jő elő. — Trachytunkban meglehetősen gyakoriak a réz- 

ércz-behintések s Biebel J. — hallomás szerint — a kőfejtésnél nagyobb 

mennyiségű érczet termelt is, annyi azonban még sincs benne, hogy rend¬ 

szeres bányászat tárgyát képezhetné. 

Kis-Tikvántól északra, a térképen meg nem nevezett egy árokban 

szintén akadtam egy lencse alakú kis tömzsre a kristályospalákba beékelve; 

ennek anyaga is murvává esett szét. 

Végül még tovább északra van egy tekintélyes tömzs Nagy-Szurduk 

és Forotik között, melynek nyugati részéről már 1883. évi jelentésemben * 

megemlékszem, s az idén csak keleti részének lekartirozásával volt dolgom. 

Az itt előforduló trachyt a majdánihoz az összetévesztésig hasonlít, s 

hasonlókép egy biotit-kvarcz-trachyt, melyben azonban dr. Schafarzik 

Fe eencz szerint a földpát kétfelé, húsveres orthoklas (Loxoklas) és zöldes¬ 

fehér ikerrovátkos andesin. Ezen elegyrészek mellett látni még zöldes 

amphibolt és egyes fényes fekete biotit lemezeket. A kvarcz makroscopo- 

san nem tűnik nagyon fel, de górcső alatt mérsékelt nagyságú szemei elég 

gyakoriak. 

E háromszögalakú tömzs északról és délről a pontusi rétegek alá 

merül, s keleti oldalán kristályospalák határolják. 

* Földtani Közlöny, XIV. kötet. 243 1. 
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Neogén korú üledék. 

A fentebbiekben vázolt kristályospalák, illetőleg trachyt alkotta part¬ 

hegységtől nyugatra egy dombos vidék van, mely túlnyomólag a neogén 

kor üledéke által képeztetik. A nagy magyar neogén medencze szélének 

tárgyalás alatt lévőreszeben napfényre kerülő rétegekben a neogén éranak 

csak két felső emeletét — a szármát és pontusi emeletet — sikerült kon¬ 

statálni , mig a mélyebb mediterrán emelet * idei felvételi területemen 

sehol sem jő a felszinre. 

5. Szármát emelet. — 1881-ben a neogén medencze csiklova-oraviczai 

részét a Majdán és Greovácz mellett folyó Lissava patakig járván be, az 

erről szóló jelentésemben (Földtani Közlöny, XII. köt. D4. 1.) megemlítem, 

hogy Csiklova-Oravicza-Rakitova táján a szármát emelet durva, akós hor¬ 

dónyi mészhömpölyökből, kavicsból, konglomerátból, homok-, homokkőből 

áll. Az idén a Lissava pataktól északra lévő részben követve e képződ¬ 

ményt, Majdán, Agadics, Kis-Tikvánnál konstatáltam folytatását, mind¬ 

inkább keskenyülő, térd alakú vonulatban követve az egykori part mentét. 

* Hogy azonban a mélységben .megvan, azt már 1881. évi jelentésemben 

(1. Földtani Közlöny XII. k. 93. 1.) kimutattam, miután Csiklovától délre egy ponton 

ekkoni kövületeket sikerült gyűjteni, s így a mediterránkorú üledék jelenletét kon¬ 

statálni. Az idén e lelőhely közelébe jővén, felkerestem azt, s iijabb gyűjtést eszkö¬ 

zölve sikerűit a már közölt alakok számát szaporítani, miért is nem tartom felesle¬ 

ges dolognak e kis fannát újra közölni: 

Ostrea, sp. 

Arca lactea, Linné. 

Cardium fr. edule, Linné. 

Corbula carinata, Dui. 

Buccinum vindoboneme, Ch. May. 

— Schönni, R. Horn. & Au. 

Cerithium, sp. (cf. lignitarum, Eichw .) 

— pictum, Bast. 

— nodoso-plicatum, M. Horn. 

Natica helicina, Brocc. 

Neritina picta, Fér. 

Helix, sp. 

Húsz Samu társ. tiszttartó helyettes úr szívessége folytán pedig intézetünn 

még egy másik bizonyíték birtokába jutott, mely a mediterrán emeletnek e vidéken 

való előfordúlását csak megerősíti. Román-Oraviczán ugyanis a parafin-gyár közelé¬ 

ben, azon utczában, melynek folytatásában a brostyáni út van nehány év előtt egy 

11'2 m. (6U21) mély kiítat ástak, melyben a feltárt rétegek egyikében egy mészköt- 

szerű durva homokkőben. 

Clypeaster sp. 

Conun sp. (kőmagvak.) 

fordult elő. 
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Máj cián és Agaclics között dél-északnak tart, mely utóbbi helységnél hirte¬ 

len nyugati irányt vesz fel e vonulat. 

A Lissava patak mentén itt is avval a durva mészkő, trachyt, kvar- 

czitból és kristályospalák legömbölyített darabjaiból álló anyaggal talál¬ 

koztam, mely az oravicza-aninai hegyipálya Rakitova-Majdán közötti része 

bevágásaiban van szépen feltárva. Észak felé menve azonban a durva höm- 

pöly közfekvetek eltűnnek, s íelökölnyi, túlnyomólag kristályospalákból 

álló kavics foglalja el helyüket a fehér-sárga kvarczhomokban. 

Elterjedésük e részében Kis-Tikvántól keletre, a helységen keresztül 

futó árokban, az egykori part kristályospaláinak felszínre való bukkanása 

közelében, egy finomabb homokréteget kell kiemelni, mint olyat, mely a 

benne lévő szerves maradványok által tájékoztat, e rétegek kora iránt. 

Az onnan gyűjtött anyagban a következő alakok fordulnak elő: * 

Peneroplis Hauerii, cVOrb. 

austriaca, cVOrb. 

—- Juleana, cVOrb. 

Polystomellu crispa, cVOrb. 

Nonioninci gvanosa, cVOrb. 

Triloculina consobrina, cVOrb. 

— infiata, cVOrb. 

Quinqueloculina contorta, cVOrb. 

— triangularis, cVOrb. 

Cardium plicatum, Eichw. 

— obsoletum, Eichw. 

Tapes gregaria, Partsch. 

Cerithium pictum, Bast. 

Trochus sp. 

Columbella (Mitrella) carinata, Hilb. 

Mely kis fauna azáltal, hogy benne egy mediterrán alak (a Colum¬ 

bella) fordul elő, újabb bizonyítóka azon hypothesisnek, melyet Bittner ** 

újabb időben állított fel; hogy t. i. a szármát emelet rétegeiben eltemetett 

fauna nem egy, a mediterrán emelet faunájától élesen elkülönített, hanem 

ez utóbbiból a megváltozott körülmények folytán kifejlődött fauna. 

A szármát emelet rétegeinek fentebb vázolt kibúvásától nem igen 

messze északra, Nagy-Tikván környékén, van az ekkorit rétegeknek egy 

második előjövetele, mely azonban attól egészen eltérő kifejlődésben jelen- 

* A foraminiférák meghatározását Fp.anzenau A. muzeumi segédőr t. barátom 

szívességének köszönöm. 

** Bittner A. Ueber den Character dér sarmatischen Fanna dér Wiener 

Beckens. (Jahrb. d. k. k. G. R. A. Bd. XXIII. p. 131.) 
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kezik s inkább a Varadiánál konstatált előfordulás * folytatásának vehető. 

Nagy-Tikvánnál ugyanis, közvetlenül a kristálypalákra települve, melyek 

a Karas martja aljában bukkannak ki, homokkő, mészkő, homok, agyag- 

márgából álló rétegösszlet van, mely észak felé mindinkább keskenyedve, a 

pontusi rétegek alá merül. 

Nagy-Tikvántól nyugatra, azon domb lejtőin, hol a temető van, több 

kisebb-nagyobb kőbányában fejtik e köveket, s itt a következő rétegsorozat 

van feltárva: 

1 —1%5 m/ termőföld; 
3 

0-65 

2 

0-1 
0-1 

2-15 

0'85 

1 

— chloritos pliyllit. 

« kékesszürke réteges agyagmárga, a rétegek között lapos konkré- 

czió szalagokkal; 

« sárgás, márgás homok, közte egy szilárdabb homokköpaddal, 

melyben gasteropoda-kömagvak fordulnak elő. 

« réteges, kékesszürke agyagmárga, a rétegek közt meszes lapos 

konkréczió-szalagok ; 

« sárgás homokkőpad; 

<( sárga kvarczhomok ; 

« kvarcz- és kristályospala-kavicsot magába záró homokos ceri- 

thiuin-mészkö, foraminiferak, gasteropodák, bivalvák kőmag- 

vaival ; 

« 3—5 vastag csillamos kvarczhomok által elválasztott 

5--15 « vastag homokkőpadok Cerithium, Trochus, Cardium, 

Mactra, Modiola sp. lenyomataival; 

« durva, kissé összeálló sárgás kvarczhomok Cerithium, Trochus 

sp. lenyomataival. 

A rétegek vízszintes eredeti helyzetűkből nincsenek kizárva. 

Schröckenstein F. ** szintén közöl e vidékről egy 18'65^-nyi (9° 5') 

mély fúrólyuk szelvényét, (i. h. 178. 1.) mely nagyjában a kőbá¬ 

nyában feltárt rétegsorral egyezik ugyan, de részleteiben nem vagyok 

képes e két szelvényt megegyeztetni. Egyik rétegből szerves maradványo¬ 

kat hoz fel, de ezek — sajnos — semmi támpontot sem nyújthatnak, 

miután rósz meghatározások, s összeségükben képtelenség. — A hivatko¬ 

zott részlet ez : « — 1' Grobkalk, gelblich mit grober Sandbeimengung, 

vielen Cerithien, Venericardia -Jouanetti, Yenus gregaria, und Cardium 

apertumi). — És a többi, mit az e vidéki harmadkori rétegekről ír, 

hasonló ehhez. 

* Jelentés az 1882. évben Yersecz környékén eszközölt földtaui felvételekről. 

(Földtani Közlöny, XIII. k. 152 1.) 
* Schröckenstein F. Die geologisclien Yerháltnisse des Banater Montan- 

Distriktes. (A magyarhoni földt. társ. munkálatai, V. k. 58. 1.) 
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6. Pontusi rétegek. A pontusi korú rétegek idei felvételi területemen 

a szurduk-forotiki trachyt-tömzs, illetőleg az ezentu1 kelet felé jelenkező 

kristályospalák alkotta hegységnek a medenezébe háromszögletű félsziget 

alakjában való bemnyomulása folytán két elkülönített, déli és északi öbölt 

képeznek. 

A déli öböl Nagy-Tikván —■ Kernyécsa környékén van. Ebben az elébb 

tárgyalt szarmátkorü képződményre közvetlenül települve Nagy-Tikvánnál 

agyagos homokot észleltem, mely gyéren összenyomott Congeriákat és Car- 

diumokat tartalmaz. Kernyécsa táján pedig, hol már valamivel fedőbb réte¬ 

gek bukkannak a felszínre, az alsóbb részben fehér csillámos homok van, 

mely 2—8 cm. vastag, mészkötszerű lapos homokkő-konkrécziókat zár 

magába, mig felette vas által többé-kevésbbé sárgára festett homok van. 

Kernyécsa közvetlen szomszédságában a part közelében e rétegek DNy felé 

(16 hóra) 15 fokkal dőlnek, átalában azonban vízszintes helyzetűek. Szer¬ 

ves maradványokat e fedőbb rétegekben nem észleltem. 

Az északi öböl Dokiin, Binis, Roinán-Bogsán környékén konstatálta¬ 

tok. Avíz romboló ereje itt mindenütt 10—15 ,n/ mely szakadékokat hozott 

létre, a melyekben feltárt homok fehér színével már messziről engedi jelen¬ 

létét gyanítani. A közvetlen fedőt képező diluviális korú, később tárgya¬ 

landó sárga agyag alatt fehér, földpát-murvás durvább kvarezhomok van, 

mely Dokiintól D-re a Yalye Szatuluj oldalszakadékaiban sok borsó, egész dió 

nagyságú legömbölyített kvarczkavicsot tartalmaz, s itt a nagy földpátmurva 

tartalom folytán összeálló s hatalmas falakat képez. E fehér színű homok 

alatt piszkos fehér sárgával váltakozó homok következik, mely Dokiinnál 

szintén sok mállott földpát-szemeket tartalmaz. —Binisnél a földpátmurva 

elmarad. — A sárga homokban gyakran észleltem oly szalagokat, melyek 

sok vasat tartalmaznak, s ilyenekben táblás, vaskötszerű konkrécziók is 

képződnek. Csillám homokjainkban aránylag kevés van. 

Úgy Dokiin, mint Binisnél, már a part közelében, e homokok alatt, 

a lerakódás alsóbb, a felszínre nem bukkanó részében körülbelöl 1 m. vas¬ 

tag, kékesszínű zsíros agyag közfekvet van, mely alapját képezi a Binisen 

oly szépen virágzó fazekas-iparnak. 

A parttól távolabb eső részekben homokjaink mindinkább finomab¬ 

bak és agyagosabbak. 

7. Diluviális sárga agyag. Úgy, miként az előző évek felvételi terüle¬ 

tén, a pontusi homokok fedőjében az idén is megvan mindazon dombok 

tetején, melyek a 200 m.-nyi tengerszín feletti magasságot meghaladják, 

az előző évek jelentései mindegyikében tárgyalt babéreztartalmú diluviális 

sárga agyag. Petrografiai tekintetben semmiben sem különbözik itt sem, 

s itt is az a barnássárga, némely részeiben vereses, mindig babérczet tar¬ 

talmazó rétegzetten agyag. Helyzete is az, mint a melyben azt a nyugatra 

eső területen észleltem, t. i. a pontusi homok takaróját képezve mindenütt 
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ott van a dombok tetején, míg a lejtőket a homok foglalja el, csakhogy itt 

a part közelében valamivel nagyobb tengerszm feletti magasságban, mi 

különben a lankásan az Alföld síkja felé lejtő takaró ezen legkeletiebb 

pontjain ép azon szabályosságból következik, melyben ezen képződmény 

jelentkezik. 

8. Alluviurn. A jelenkor képződményeit csakis a folyók — patakok 

üledéke kepezi, s ép ezért e czím alatt kivánom a hidrografiai viszonyokat, 

tárgyalni. — Két nagyobb folyó — a Karas és Berzava — rendszeréhez 

tartozik azon számos patak, mely e területet átszeldesi, s mely két folyó 

közt a vizválasztót a Dokiin környéken levő Gyalu Trainikuluj, Gy. Basa- 

luj, Gy. Mercidie-n át húzott vonal kepezi. Az ezen vonaltól délre levő 

rész a Karasba, az északra lévő rész pedig á Berzavába ömleszti vizeit. 

A Karasnak Goruja es Greovácz közötti része esik idei felvételi kerü¬ 

letemre, mely itt szeles ártéren kanyarogva folytatja útját. Goruja és Nagy-, 

illetőleg Ivis-Tikván közt a kristályospalák, míg azontúl a neogén korú kép¬ 

ződményekét töri át. Mindkét oldalon számos kisebb-nagyobb patak szakad 

bele; igya balparton a mezozói képződményekből eredő Zsittin és Lis- 

sava patak, míg a jobb parton a kristályos palákból eredőBrkas patak emlí¬ 

tendő meg. 

A Berzava felvételi területemnek Román-Bogsán és Zsidovin közötti 

részével egyszersmind annak északi határát képezi. Hasonlókép széles, 

homokos üledék alkotta ártéren Dk-röl ENy-i irányban folyik. Beléje csakis 

a baloldalon szakad egy nagyobb, a Dokiintól K-re lévő kristályospalákból 

eredő Gerlistye patak. 

Egyik szóbaníorgó folyó sem hajókázható, s folyásuk e részé meredek 

esésű hegyi folyók jellegű. Nyáron s átalában száraz időben kevés vizű 

folyók, esős időben azonban — minő pl. az 1884. évi junius—julius hóna¬ 

pok voltak — hirtelen megárad s elöntik terjedelmes árterüket s ilyenkor 

nagy károkat okoznak, miután ártereik túlnyomóan szántóföldeknek hasz¬ 

náltatnak. 

Használható anyagok. 

Betartva azon sorrendet, melyben az általam az idén bejárt területen 

jelentkező képződményeket tárgyaltam, a következőkben a gyakorlati élet¬ 

ben használt, illetőleg használható anyagoknak szentelek néhány sort. 

Magok a kristályospalák a gyakorlati életben nem nagy jelentőséggel 

bírnak. A helyi szükséglet, főleg építkezéseknél, felhasználja ugyan, de ez 

legtöbbször alkalmasabb anyag hiányában történik. Fontosabbak azonban 

az esetleges alkatrészek. 

Az érezbehintések sokkal csekélyebbek, semhogy — mint azt a gya¬ 

korlat bebizonyította — bányászat tárgyát képezhessék; — azonban az 

Agadicsnál előforduló szerpetinben jelentkező asbest már határozottan nagy 
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gyakorlati jelentőséggel bír, különösen most, midőn az asbest mindinkább 

nagyobb tért hódít. Horváth Lajos oraviczai bányavállalkozó úr fejtette is 

nagyban, de mindeddig — sajnos — nem teremthetett magának piaczot. 

Továbbá a helyenként, főleg Oravicza, Majdán és Agadics környékén 

nagyobb mennyiségben fellépő kvarczitok, melyek úgy mennyiség, mint 

minőségöknel fogva értékesíthetők volnának akár üveggyártásnál, akár 

pedig kohóknál hozag gyanánt. 

Eltekintve a mesozói meszek apróbb előjövételeitől, ezek csak egy 

helyen, Kernyécsánál jönnek elő oly mennyiségben, hogy felhasználhatók, 

mint az tényleg meg is történik, miután több kemenczéken égetik, s a kor¬ 

nyékét ellátják oltott mészszel. 

A trachyt — mint már emlitém — Majdánnál Szeged számára nagy¬ 

ban töretett. E kőzet főleg járdakoczkákra volna alkalmas, s kár, hogy e 

tekintetben mi sem történik, annál is inkább, mert Delmagyarország 

nagyobb városai egyikének sincs ennél jobb anyaga. — Amint hallom, 

Yersecz egy részét kikövezték vele, de ehhez csak nyers, alaktalan s nem 

idomított darabokat használtak. 

Mindezeknél azonban jelentékenyebb azon— Dokimnál ésBinisnel 

előjövő — pcmtusi korú agyar/, mely tényleg Binisen egy virágzó fazekasipart 

hozott létre. Volt idő, midőn eze 1 agyagot az osztr.-magy. államvasút-tár- 

sulat resiczai vasműveinél tűzálló téglák készítésére is felhasználták, de 

e czélra nem bizonyult be a legjobbnak, hanem a fazekasok fokozottabb 

mértékben használják, úgy hogy egész Binis községe majdnem kizárólag 

ebből el. — Az 1 mj vastag agyagréteg sehol sem bújik ki a felszínre, 

miért is aknák segélyével nyerik. Ottjáriamkor a Bogsánba vivő ut mellett 

és a hegységtől délre a Yalye Carin-ban volt mívelés alatt egy-egy akna, 

melyek körülbelül 8— 10 mj mélységben érték el az agyagréteget. Az aknák 

átmérője csekély, s legtöbb esetben csak annyi, hogy bennök egy ember 

mozoghat; oldalai egész primitív módon egy-egy darab fa s egy-két deszka 

segélyével vannak alátámasztva, melyácsolat (!) egyúttal a munkások álló¬ 

helyéül is szolgál, kik egymásnak adogatják az agyaggal telt teknőt, vagy 

a rocskát, melylyel a beszivárgó vizet merítik ki. Ha egy-egy ily aknából 

annyit kiszedtek, hogy 3—4 házszámnak hosszabb időre elég, az aknát 

beomolni hagyják, s a kinek agyag kell, új aknát kénytelen mélyeszteni, 

s ép ezért mindig több ház egyesült erővel végzi ezt. A Valye Carinban 

feher homok van feltárva, s ez alatt sárga homok következik; ez és 

egy zöldes színű homok között van az 1 m/ vastag, kekes színű, zsíros 

agyagréteg. 

Belőle ez időszerűit a mindennapi élet cserépedényei készülnek, me¬ 

lyeket maga a gyártó, faluról falura hurczolva, többnyire cserében gaboná¬ 

ért ad el; — de az agyag finomabb tárgyak készítésére is alkalmas. 
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7. MEHÁDIA ÉS A HERKULES FÜRDŐ KÖRNYÉKE KRASSÓ- 

SZÖRÉNYMEGYÉBEN. 

Dr. ScHAFARZIK FERENCZ-tÖl. 

Minthogy a múlt évben a nagyméltóságú földművelés-, ipar és kereske¬ 

delemügyi m. kir. minisztérium által a fölvételi munkán kívül más termé¬ 

szetű megbízatásban is részesültem, a mely a nyári időszak legnagyobb 

részét igénybe vette, a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága által nekem 

geológiai részletes felvételre kijelölt területen, Mehádia-Orsova vidékén, csak 

néhány hetet tölthettem és így csak kis részét térképezhettem, minélfogva 

jelentésemet is egész röviden a következőkben foglalhatom össze. 

Felvettem ugyanis a Z. 26. Col. XXVII. ÉNy és DNy 1:25,000 méretű 

táborkari lapokon azon ékalakú, dél felé csúcsban végződő részét a mehádiai 

hegységnek, mely a Béla reka, és a Cserna folyót Pecseneska falu közelében 

történő egyesülésük előtt választja el. Míg tehát K és Ny felé nevezett két 

folyó, addig E felé a Béla rekának egyik mellékvölgye, a Valea Bolvasnicza 

képezi területemnek természetes határát. 

Eme hegység-részlet végső nyúlványa az erdély-románországi határ¬ 

hegységnek a Retyezátból kiinduló és hatalmas ívben DNy-ra kanyarodó 

kiágazásának, mely ék gyanánt fúródik a bánsági hegyek közé. Főgerincze, 

a hegység főtengelye és egyszersmind vízválasztó vonala a Cserna és a Béla 

reka között, kissé kigyódzva bár, de azért mégis csaknem végig megtartja 

ugyanazon EEK—DDNy-i irányt, csak legdélibb része, a Sesemin nevű 
✓ 

gerincz veszi fel azután tisztán az E—D-it, melyet a nevezett két folyó egyesü¬ 

léséig meg is tart. É-ról D felé haladva a gerinczen egész sorát találjuk a 

kúpoknak, melyeket kisebb-nagyobb nyergek választanak el egymástól s fel¬ 

tűnő, hogy magasságuk D felé fokozatosan csökken. E sorozatban a neveze¬ 

tesebb pontok É-ról D felé a következők : Plaiu Prisiesti 929 ™j, — Culmea 

840™/, — Cron Mosiului 789 rnj, — kúp a Moliornicutól É-ra 796 n), — 

Perilor 768 —a Sesemin hosszú gerincze már tetemesebben alacsonyabb, 

— ennek déli vége felé a Culmea Dealului 593 ™f, — névtelen kúp 463 mj, 

— Capu Dealului 468 mJ, és végre a völgy alja a Cserna és a Béla rekának 

egyesülésénél 120 nf. 

Ezek közül kivált az északiak, úgy mint a Plaiu Prisesti, a Culmea, 

Cron Mosiului, a Mohornicu és a Perilor oly csomópontokat képeznek, a 

honnét részint K felé a Cserna völgyébe, részint ellenkező irányban a Béla 
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reka felé olykor meg elég magas kúpok által koronázott* rövid és a völgyek 

fele igen meredek oldalágak indulnak ki. A köztük lévő és végső elágazá¬ 

saikkal egészen a fögerincz nyergeihez fölérő völgyek forrásaik környéken 

.sűrű erdővel vannak benőve és altalajukat annyira elfödi a humusz, hogy 

geológiai tekintetben a legrosszabb feltárásokat nyújtják, -— kedvezőbbek a 

viszonyok e tekintetben a keskeny, lemosott gerinczeken, noha itt is csak a 

majdnem egészen elmállott és alig imitt-amott kibúvó kőzetből, vagy annak 

szabadon található darabjaiból lehet a hegység belsejére következtetést vonni. 

Hogy hegységünk centrális részében oly kevés a föltárás, annak jó részben 

abban rejlik az oka, hogy az itt uralkodó kőzet, a Gneisz, mállásra nagyon 

hajlandó. Eles sziklacsoportokra egyáltalában csak ott akadunk, a hol a 

kőzet a mállásnak jobban képes ellentállani, így például a Perilornak Ny-ra 

futó oldalgerinczének egyik helyén találjuk egy a Gneiszba betelepült fehér 

Quarczitvonulatnak éles szikláit, a melyek merőben elütnek egész kör¬ 

nyéküktől. 

A Gneisz fehér szinti és elég vékonyra hasad; elegyrészei gyanánt föl¬ 

említem első sorban azon sajátságos fehér aprószemű és vékony rétegecs- 

kékben fellépő Orthoklast, a melytől, mint túlnyomó ásványos elegyrésztől a 

kőzet szinét is nyeri. E földpát már kissé mállott, fénytelen és lángkisérleti- 

leg egy Káliumban szegény, de Nátriumban eléggé bővelkedő és könnyen 

olvadó Orthoklasnak (Loxoklas) bizonyult. Mellette, úgylátszik csak igen 

szórványosan lép fel az Oligoklas is, melyet egy esetben az Orthoklasnál 

épebb példányban találtam és határozhattam meg. A Quarcz oly alárendel¬ 

ten fordul elő, hogy macroscoposan való felismerése sok példánynál nem 

csekély bajjal jár, úgy szintén a csillám is, mely kizárólag Muscovit és leg¬ 

inkább az Orthoklas rétegecskék lapjain mutatkozik egyes apró vékony pik¬ 

kelyekben, úgy hogy egészen azon benyomást teszi, mintha utólagosan az 

Orthoklas rovására fejlődnék ki. 

Ez a Gneisznak azon typusa, mely hegységünk centrális részében a 

legnagyobb elterjedésnek örvend, — ily habitussal gyűjthetjük a Cron 

Mosiuluitól kezdve dél felé csaknem mindenütt úgy a fő-, mint pedig az 

oldalgerinczeken. Ugyancsak ilyen habitussal találjuk a Cserna folyó jobb 

partján mindenütt, a hol csak az itt rátelepedő mesozói lerakodások miatt 

megközelíthető, valamint Mehádiától I)-re is, a Béla rekának meredek bal¬ 

parti sziklapartját képezve. 

Csak kivételesen lép a csillám előtérbe, ilyenkor ránczos szerkezetű 

vékony lemezekből álló Gneiszt képezvén, mint pl. a Perilor némely pont- 

* így találunk a Mohornicutól Ny-ra egy névtele kívpot, a melynek magas¬ 

sága 86Umf, a többi vagy 700 ™/ körül, de a legtöbb esetben ennél alacsonyabb 

(600—400 mj) szokott lenni. 
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ján; a Palutiu árokból pedig már egy valóságos csilámpala-példányom van, 

a nélkül, liogy e közetet szálban is megtaláltam volna. 

Van azonban hegységünkben mégis egy pont, a hol egy igen szép 

Gneiszből valódi kabinet-darabokat lehet gyűjteni és ez azon kis árok, mely 

a Strajuti nevű Meliádia K-i tőszomszédságában lévő Porphyrit-hegy D-i 

oldalán a Béla reka partján lévő falszerű feltárás (Skirbicza) DK-i végén van. 

Itt 5—10 %( és vastagai)!), sima lapu padokat képezve találunk Biotit- 

Gnriszt, gránitos szövettel; földpátja kétféle, húsveres Orthoklas (Perthit) 

és zöldes-fehér Oligoklas, a melyek közé szabálytalanul erősen fénylő fekete 

Biotit lemezkéket és kevés kissé füstös szinti Quarczszemet látunk behintve. 

E kőzet Biotitja azonban nagyon is hajlandó az elchloritosodásra, a 

mivel azután karöltve jár a Földpátok megzöldülése, mi a közetet eredeti 

alakjából egészen kivetközteti. Ezen utóbbi cliloritos Gneiszből áll a Strajuti- 

nak majdnem egész déli alja, a «Skirbicza fal#, mely folytonos csuszamlá- 

sairól és sziklaomlásairól ismeretes. 

Ugyanezen gránitos Biotitgneisz, de a földpátot csak ritkábban vörös 

sziliben mutatva, hanem már legtöbbnyire chloritosodva előfordul ezen kívül 

innét EEK-re a Yalea Bolvasniczában is, még pedig a községtől K-re a 

völgynek azon szakaszában, mely K—Ny irányú. 

Az említett két Gneiszféleséggel azonban még nincsen kimerítve a 

hegységünk Gneiszövét alkotó kőzetek sora. Kelet felé ugyanis szakadatlanul 

tart a fehér Gneisz le egészen a Cserna völgy mesozoos lerakodásaiig, de 

nem úgy az ellenkező irányban. 

Nyugati irányban egy a hegység fögerinczével párhuzamosan futó Por- 

pliyrit-vonulat vet a Gneisz-öv kiterjedésének véget, mely a Meliádia melletti 
/ / 

Strajuti-on (olv. Sztrazsucz) kezdődik és innét egyenes EEK-i irányban meg¬ 

szakítás nélkül hegyen-völgyön át egészen Bolvasnicza községéig s talán 

még azon túl is tart. Mielőtt azonban hegységünk főgerinczének bármely 

pontjáról is leereszkedve ezen határt elérnénk, minden Ny felé vezető völgy¬ 

ben vagy gerinczen előbb többé-kevésbbé typusos Amphibol-palákra bukka¬ 

nunk, melyek azután egészen a Porphyrit határáig folytatódnak. Ezen 

Ampliibolpalák határa a Gneisz-felé elmosódott, az átmenet az egyik kőzet¬ 

ből a másikba fokozatos, úgy hogy nem is törekedtem arra köztök éles 

határvonalat keresni, hanem megelégedtem azon ténynek a constatálásával, 

hogy a Gneiszövnek érintését a Porphyrittel Ampliibolpalák közvetítik. 

Ezen kőzetek petrographiai viszonyairól szabadjon e helyütt csak 

annyit megjegyeznem, hogy többé-kevésbbé finom összekuszált sötétzöld 

Amphibol-kristálykákból állanak, s hogy szerkezetük palás. Csak igen ritkán 

társul az Amphibolhoz még vörös Orthoklas (Perthit, a durvaszemti Amplii- 

bolit* példányban a Palutiu árokból) és szintén csak gyéren található az 

Amphibol-Gneisz, Biotittal. Csaknem magától értetődik, hogy ezen normál 

kifejlődés mellett gyakran chloritosodók is vannak. 
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Legszebben van az Amphibolpala és az AmpliiboLGneisz az Ogasu 

Breasuban, azon a Strajnti KDK-i oldalán lévő mély főárokban feltárva. 

Felső árkai egészen ezen zöldes képletbe vannak bevájódva és látni itt egy¬ 

szersmind azt is, hogy a chloritos Ampliibolpalákban, mállott, kaolinosodó 

Gránitgneisz-telepek és lencsék vannak kiválva. 

A fehér Gneisz övében sem hiányoznak a különböző betelepülések, a 

milyenek több helyen a kristályos mészkővonulatok, tisztátalan Manganérczek, 

fehér Quarczit és kristályosán vaskos Baryt. Különösen a kristályos luesze¬ 

ken látni, hogy e betelepülések mindig a hegység csapása irányában vannak 

elhelyezve, ha tehát a hegységen harántul átmegyünk, megesik néha, mint 

például a Perilornak nyugati gerinczén, hogy valamennyi betelepiilést a 

Barytot, a Quarczitot, a kristályos meszet és a Manganérczet egymásután 

megtaláljuk. A Quarczitok néha gyéren behintve Chalkopyritet és mint 

másodlagos terményeket Malachitot és Calcitot tartalmaznak, mint ezt a 

Herkulesfürdői vasúti állomással szemközt a Béla reka balpartján levő kis 

kőbányában látni, a hol a Quarczitot annak idején az állomási épületekhez 

törték. 

Ami végre az elősorolt kristályos palák egész összletének települési 

viszonyait illeti, csak igen kevés adat áll rendelkezésünkre. Az erdővel borí¬ 

tott hegység magasabb részeiből egyetlen egy adatom nincsen; ellenben jó 

feltárásokat észlelhettem a Béla reka balpartja mentében, hol a víz alámosó 

hatása folytán a fehér Gneisz padjai ismételten napfényre bukkannak és az 

egész part hosszában Ii-i egész KÉK-i dűlést mutatnak 40—45° alatt. Evvel 

igen jól egyezik egy a fögerincz déli végén a szőlők közt felvezető kocsi- 

uton tett megfigyelésem, a mely szerint itt a Gneisz padjai K-re 38° alatt 

hajolnak. 

A hegységünk déli nyelvét alkotó fehér Gneisz-részlet tehát határozot¬ 

tan K felé dűl, s ha tekintetbe veszszük, hogy a Strajuti délkeleti oldalán az 

Ogasa Breasuban az Amphibolpalák, a mint egy helyen világosan láttam, 

20—25° alatt DK-re dűlnek, tehát okvetlenül a fehér Gneiszek alá 

merülnek, s hogy ezen a fehér Gneisznek ennélfogva feküjét képező Amphi¬ 

bolpalák folyton egy magasságban maradnak és a Porpliyrit határán egy 

E—D-i, tehát a hegység irányával (a mely egyszersmind a Gneisz csapása 

is) megegyező vonulatban bukkannak ki, — azt hiszem, hogy nem igen 

tévedünk, ha a hegység déli részében felismert dőlési viszonyokat az 

északira is, legalább annak jó részére (egyelőre a Yalea Bolvasmczáig) 

kiterjesztjük. S úgy látszik, hogy a harmadik főtypus a granitos Biotit Gneisz 

hegységünk kristályos palacsoportjában egy még az Amphibolpaláknál is 

mélyebb szintet jelent, mit azonban csak a további felvételek fognak bizto¬ 

san kideríteni. 

Áttérve most a hegységünket befoglaló két medenczére, itt az üledékes 

kőzetek egész sorára bukkanunk; a felvételi időm rövidsége azonban, vala- 
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mint azon főkörülmény, liogy a felsorolandó képletekből csak egyes foszlá¬ 

nyok esnek az általam felvett területre, míg legnagyobb részük cartirozása 

a jövő (1885) év feladata leend, arra indítanak engem, hogy róluk minél 

rövidebben emlékezzem meg. Hozzá járul még az is, hogy kövületeket egy¬ 

ket esetet kivéve egyáltalában nem találtam. Stratigrapbiai osztályozásukat 

illetőleg főleg Foetterle * eredményei után indultam, kinek a Mehádia- 

Orsovai begyek egyéb pontjairól is állottak rendelkezésére megfigyelések. 

Területemen két vonulatát különbözthetjük meg a mesozoos képletek¬ 

nek úgy mint a keletit, mely a Cserna völgyében jön le, s a nyugotit, mely 

a Béla rekát Mehadia községéig kiséri, hol átlépve a folyót ezentúl mindig a 

jobb parton marad, míg a Cserna völgyi vonulat Pecseneska alatt a két folyó 

egyesülése után a Mehadia-Orsovai völgy bal partjára húzódik át. E két 

vonulat annyira különbözik egymástól, hogy őket együtt tárgyalni nem 

lehet, lássuk azért először is a keleti vagyis herkulesfürdői vonulatot, ameny- 

nyire az területünkbe beleesik. 

Legrégibb képlet területünkön azon világos-barna vagy többnyire vörös- 

szinű Árkosak, melyek a Culmea csúcsán a gneiszre települve fordulnak elő; 

ugyan ezeknek megtaláltam a nyomát a Csorich magaslaton is. Ezen 

arkosák köles nagyságú gömbölyödött Quarcz- és alárendelten ep Ortho- 

klas (Pertbit) szemekből állanak, és Foetterle nyomán a Diaszhoz soroz¬ 

hatok. 
A többi üledékes képlet, a melyekre felvételeim alkalmával bukkantam 

a Cserna folyó jobb partját képezik a Munk-forrástól a Deák-, Schneller- és 

C-oronini-magaslaton át le egészen Pecseneskával szemközt. Egy hármas 

képlettel van itt dolgunk, mely egészben véve Ny-i dűléssel bir. Az újonnan 

épülő Szapáry-fürdö mellett találunk legalul kis foltban egy szürkés mész¬ 

követ, melyet a balparton hatalmasan kifejlődött Triaszmészkö-nek ide 

átnyúló folytatásának tartok. E fölött következnek egy vastag rétegcsoportot 

képezve sötét kékes-fekete quarcz és mészpáteres és sokszor pyrites Agyag- 

palák, melyeket Foetterle a Mehadia mellettiekkel azonosoknak és alsó lias- 

belieknek tart, a melyek fölött a vékonypalás, igen gyürődött szürkés, calcit- 

eres, néha Encrinit-nyéltagokat tartalmazó -Jurameszek vonulata következik, 

mely különösen a Csorich és Deákmagaslaton észlelhető, de meg sokkal 

lejebb is egész Pecseneskáig követhető. 
Mind ezen képletek települési viszonyait igen jól feltüntetik azon 

szelvények, melyeket Zsigmondy Vilmos** a Herculesíürdőröl szóló munkájá¬ 

ban közöl, a hol az alaphegység, a Gneisz egészen helyesen K-i dűlessel van 

* F. Foetterle. Reisebericht iiber die geologisclien Verháltnisse dér Gegend zw. 

Topletz, Mehadia, Iiornia und Petnik in d. Roman-Banater Mil.-Grenze. Verh. d. k. k. g. 
E. A. 1869 p. 265. 

** Zsigmondy Vilmos. A herkulesfürdői hévforrások, Budapest, 1882 p. 7. 
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berajzolva (Koch A. profiljában Ny-ra), mi a fent elősorolt észleleteimmel 

igen jól megegyezik. 

Külön kell, hogy e helyen szóljak azon eruptivkőzet zöld tufái-ról, a 

melyek változó vastagságban, de állandóan a sötét Liaszpalák és a fölöttük 

lévő Jurameszek közé vannak betelepítve. Követhettem ezen tufa-vonulatot 

kisebb-nagyobb megszakításokkal Pecseneskától egyelőre a Coronini-magas- 

latig; többnyire erősen meszes, tufa- vagy ritkábban conglomerátszerti 

kinézéstíek, olykor azonban szilárd kőzetdarabokat és mandolaköveket is 

találtam. 

Foetteiíle ezen képletet egyes apró Diorit-eruptióknak tartotta, 

Koch * felismerte ugyan tufa voltát, de anyagát a Plaviseviczai Szerpentin- 

tömegektől vélte származtathati. Eltérőleg ezen nézetektől hajlandó vagyok 

a szóban álló kőzeteket inkább Diabasporphyritnak, Diabasrnandolakönek és 

Dia bastufána k tartani. 

A helyenként nagyobb tömegekben előforduló szilárd kőzet, már 

macroscoposan is, de még inkább vékony csiszolatban egy porphyros kőzet 

képét nyújtja, a melyben a zöld chloritos alapból nagyobb 2—5 millimeternyi 

fehér, ikerrovátkos, kissé megtámadott íöldpátok vannak kiválva. E Föld- 

pátok a lángkisérletben Oligoklasoknak bizonyultak. Górcső alatt egy apró¬ 

szemű alapanyagot látunk, mely Plagioklas-mikrolitokból zöld Cliloritpikke- 

lyekből és Magnetitszemekből áll, és ebben vannak azután a nagy fehér 

Oligoklasok beágyazva. Friss Augitnak ugyan nyomát nem látni a csiszo¬ 

latban, de ez azon elegyrész, mely a chloritosodnának leghamarább szokott 

áldozatul esni, kivált ha csak apró szemcsék alakjában fordult elő az alap¬ 

anyagban. Olyan szöveti sajátságra, melyek Amphibolra, Diallagitra vagy 

Olivinra engednének következtetni, nem észlelhetők. 

A mandolakövek borsó nagyságú kerek vagy kissé nyújtott mandolái 

Calcit és Clilorit által képeztetnek, különben teljesen megegyeznek a Diabas- 

porpliyrittel. A tufák pedig, melyek az egész képletnek túlnyomó részét 

teszik, semmi egyebek mind conglomeratjai a többé-kevésbbé finom Diabas- 

törmeléknek. 

Ezzel befejeztük a Csema jobb partját alkotó üledékes kőzetek sorát, 

térjünk most át Béla reka völgyére, a melynek bal oldalát vettem fel. Itt az 

imént említettektől eltérő és részben új képletekkel találkozunk. 

Legrégibb a liasz durva conglomeratszerü quarczitok hatalmas réteg¬ 

csoportja, a melyeknek vastag padjai közé helylyel-közzel vékonyabb fekete 

agyagpalarétegek vannak betelepítve, míg végre fölfelé egészen ezekbe men¬ 

nek át. A fedő agyagpala sok tekintetben hasonlít a Herkulesíürdő melletti¬ 

hez, de míg egyes szerzők a kettőt korra nézve megegyezőknek tartják, addig 

* Koch Antal. A Herkiilesfürdő és Meliadia környékének földtani viszonyai, 

Pest 1872 p. 56—58. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 22 
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mások nem merik kimondani azonosságukat. Foetterle felvételei alkal¬ 

mával alsó liaszinak vette, később azonban sikerült Koch ANTAL-nak a Béla 

reka bal partján a jablanitzai hid mellett egy kis faunát összegyűjteni, a 

melyet meghatározva dr. Tietze * ezen rétegcsoportot határozottan a felső 

liaszba állítá, s míg Tietze még az alatta lévő Quarczokat is annak veszi, 

addig Koch ez utóbbiakat, valamint a Herkulesfürdő melletti palákát is 

inkább már alsó liaszbelieknek hajlandó tartani. 

Ezen Liasz-Quarczitokat áttöri, illetőleg ezen Quarczitok és a kristályos 

palák közti hasadáson tódult föl ama Porphyrit, a melynek főkitörési helyét 

a Strajtnti hatalmasan kimagasadó szikla orma jelzi. (532 mj). Eme Porphy¬ 

rit a Strajuti hatalmas tömzséből kiindulva egy E.-felé folytonosan véko¬ 

nyodó és alacsonyabb dyke-ot kepez, mely egészen a Yalea Bolvasniczáig 

követhető. A Strajuti-ot K-i és D-i oldalán tufák környezik, a melyek külső¬ 

leg olykor erősen conglomerátos jellemüek. E tufák a magasabb fekvésű 

árkokban mindenütt szépen fel vannak tárva. 

Ezen eruptív kőzetet leírta már Koch A. idézett értekezésében és e 

helyen csak annyit említek meg, diogy saját vizsgálataim dr. Koch úréival 

teljesen megegyeznek, s hogy ezen kőzet csakugyan egy Olic/oklas-Porphyrit. 

Szürkés, zöldes-szürke, vagy mállásnak indulva barnás vagy vöröses felsites 

alapanyagában uralkodó elegyrész a néha több milliméternyi fehér ikerro- 

vátkos Oligoklas; e mellett találjuk még különböző helyeken és változó, de 

alárendelt mennyiségben a Quarczot, az Amphibolt és a Biotitot. 

Foetterle F. eme Porphyrit eruptióját más pontokon tett észleletei 

nyomán Dyasz-elöttinek tartja, Koch pedig a liaszi Quarczithomokkö 1 erako- 

dása utánninak, mely utóbbi nézethez szívesen csatlakozom, a mennyiben én 

is azt tapasztaltam, hogy a Liaszquarczitok világosan documentálják, hogy 

ez utóbbi által emeltettek. 

így észlelhetjük, hogy azon sziklafal, mely Mehádia főutcájának déli 

végén van és «Mehádia kulcsának» neveztetik, igen durva quarczit homok¬ 

kövekből áll, a melyek meredeken felállítvák és 70—75° alatt dűlnek ENy.-i 

irányban. Egy másik nevezetes pont a Yalea maré a Strajuti északi oldalán. 

A völgy elején a Strajuti idenyúló orrán és a várhegyen a dülésK.-i 50—60° 

alatt, fejebb menve a rétegek töredezettek kezdenek lenni és végre a Por¬ 

phyrit által emelve megfordulnak és E-i irányában dűlnek. 

Ezek után hátramarad még a harmadkori lerakodásokról röviden meg¬ 

emlékezni, a melyek Mehádiától E-ra a Jelia barnaszénbánya környékén 

találhatók. 

Geológiai szempontból tekintve, ez a terület tulajdonképen két rész¬ 

ből áll, egy keletiből (Jelia és Bolvasniczai barnaszén-terület) és egy nyu- 

* Dr. E. Tietze. Ueber clie fraglicke Stellung elér Liasscliiefer bei Mekadia. 

im Bánát. Verli. d. k. k. geol. R, A. 1872. p. 183. 
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gátiból, mely a Dumitrinu és a Dragovetiu árkok által van feltárva. Egy, mond¬ 

hatnám földalatti gerincz, mely a Lias kőzeteiből áll és csak helyenként bukkan 

felszínre, választja el a kettőt egymástól. E gerincz kezdődik a Mehádia mel¬ 

letti várrom ENy-i táján és húzódik innét eleinte EENy-i irányban a Culmea 

visichilu-t kepezve (Lias-quarczitok), hol azután hirtelen megszakad; a Dra¬ 

govetiu árokban a Lias palák (Belemnitekkel) egy részlete képezi a határt a 

kétoldalt fellépő mediterrán lerakodások közt, és egyszersmind az átmeneti 

kapcsot az innét E-felé létező, E-i irányban elnyúló Lias-quarczitgerinczhez, 

mely egészen a Valea Bolvasniczáig lemegy. Ezen íoszlányos Liasgerincz 

geotektonikai szempontból igen tanulságos, a mennyiben nem csak egy 

közel ED-i irányban történt vetődést jelez, a mely által a K-i rész lesülyedt 

és így a .Jelia mediterrán medencze létesüléséhez szolgáltatta az alkalmat, 

hanem egy horizontális eltolást is, egy KEK-NyDNy-i vonal mentében, a 

mely kb. a Dragovetin árokkal esik össze. A gerincz deli része ugyanis a 

rendes közel E-i csapásirányból EENy-ra van kinyomva. 

Úgy a -Telia nevű medenczében, mint pedig az elválasztó gerincz Ny-i 

oldalán lerakodott kőzetek laza, fehér csillámban dús homok, bitumenes 

mészmárgák, kékes tályag, szénpala és barnaszéntelepek. A keleti részben, 

a szén telepek fedőjében lévő tályagban több helyen találtam levéllenyomato¬ 

kat, melyeket dr. Staub M. úr átnézvén, a következőket volt szíves velem 

közölni: «A Mehádia környékén levő mediterránkorú rétegekben előforduló 

fosszil növények egy nagy része nincs azon állapotban, hogy a biztos meg¬ 

határozást megengedné. Az általam megvizsgált töredékek után azt mond¬ 

hatom, hogy a florulában Glyptostrobus europaeus, Brongt. sp. az uralkodó 

növény volt. Belőle egy-két szép példány maradt meg. Jól fölismerketők még 

Platanus accroides, Goepp. sp. és Acer trilobatum, Al. Br. levélmaradványai. 

Találtam továbbá egyes elszigetelt tűket, melyek Pinus taedaeformis, Ung.sp. 

nevű fenyőfához tartozhatnak. A többi levélmaradványok csak bővebb és jobb 

anyag beszerzése után volnának véleményem szerint biztosan meghatáro- 

zandók. Ebből kifolyólag tapasztaljuk azt, hogy a llorula nem tünteti föl a 

kérdéses rétegek korát. Glyptostrobus europaeus, Brongt., Platanus accroides, 

Goepp. sp., Acer trilobatum, Al. Br. a harmadkor legelterjedtebb fajai közé 

tartoznak; Pinus taedaeformis, Ung. pedig már az aquitániai rétegekben 

lépett föl.» 
/ 

Állati maradványok még szórványosabban fordulnak elő. Kis Planor- 

bisokat (Bolvasnicza) és halpikkelyeket (Jelia) találtam a fedő tályagban, a 

Dumitrinu árokban azonban egy édesvízi mészkőpád törmelékére akadtam, 

a melyben kis puhányok negatív alakjai voltak észlelhetők. Hamarosan meg¬ 

nézve egy diluviális mészkő jellegével látszik bírni. Telegdi Roth Lajos 

íőgeologus úr azonban szíves volt a kövületeket meghatározni és a követke¬ 

zőket velem közölni: «Az e mészkőben előforduló apró csigáknak 3 némileg 

használható lenyomatát sikerült előállítanom. 



332 A M. K. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE 1884-RŐL. 

1. sz. Caecilianella sp.; 2. sz. Bythinia vagy Hydrobia ? erős élalakú 

domborodással a varraton, körülbelül oly módon, mint a középső és 

felső mioczénben, valamint az alsó plioczénben (Sandberger szerint) honos 

Garinifex-genusnál szokott lenni; 3. sz. Ohacina sp. Egy Gaeciliandla-ivq 

(C. acicula) a diluviumban is lép fel, de ez nem azonos a mi alakunkkal, 

mely inkább a felső mioczénnbeli C. aciculellá-ra emlékeztet. Olyféle alak, 

mint a 2. sz. a. felhozott, a diluviumban nem lép fel, (Jlcacinát pedig Sand- 

berger a diluviumból egyáltalában egyet sem sorol fel, azok a diluviumnál 

régibb lerakodásokban fordulnak elő. A fauna tehát nem mutat diluviális 

jellemet, s e szerint édesvízi márgás mészkövünk sem tekinthető diluviális 

korúnak, hanem a neogen sorozat egyik tagjának a képviselője keresendő 

benne.» 

Ez az egész harmadkori rétegcsoport, mely e medenczét kitölti, ennél- 

A Mehádia melletti «Jelia» nevű barnaszénbánya 3 telepének átmetszete 
Zwicker József felvétele szerint. 

fogva nagy valószínűséggel folytatásának tekinthető a Jablanitza melletti s 

ott kövületek által jól jellemzett mediterrán emeletnek. 
Igen érdekesek a viszonyok a Telia nevű barnaszénbányában, mely a 

Lias- és a Porphyritgerincz által körülfogott és geológiai szempontból csak 

E-felé nyitott hasonnevű kis medencze földtani szerkezetét tárja élénkbe. 

Három barnaszéntelep lép itt fel ca 20'"/ összes vastagságban, mely követ¬ 

kezőképen oszlik meg. A fedőtelej) 5 mj, ez alatt következik finom szürke 

fehér csillámos homok 1 mf vastagságban. Ezután jön középtelep 1”/ vastag¬ 

ságban, mely szintén lefejtetik. A középső és a fekütelep között egy igen saját¬ 

ságos finom fehér vagy szürkés fehér homok lép föl 8—1()mj vastagsággal, 

a mely alatt azután a fekü vagyis a főtelep következik, melynek vastagságát 

eddig (1884. szept.) csak 10 méterig ismerik, Yalea Bolvasniczában azonban 
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ugyanezen telep eléri Zwicker József, bányavezető közlése szerint, néha a 

i20w/-t is. 

A mellékelt szelvényt, mely a tavaly az osztr. áll. vasúttársaság által 

újból mivelés alá vett és szépen vezetett bányában a három telepnek a fek¬ 

vését tünteti elő a második keresztvágaton, szintén Zwicker József úr szí¬ 

vességének köszönöm. 

Ez ábrában feltüntetett rétegsorazatban geológiai szempontból legérde¬ 

kesebbnek tartom azon szürkés-fehér finom homok-, csaknem lisztszerü 

anyagot, a mely a közép és a fekütelep közé 10 mj vastagságban van betele¬ 

pülve, s mely a laboratóriumban megejtett pontosabb vizsgálat alatt a leg- 

íinomabb tajtkőtörmeléknek bizonyult. 

Üvegcsőben a lógszáraz anyagot hevítve sok vizet kapunk, mely a 

lakmus-papirt gyengén megveresíti, Chlorbáryummal pedig erős fehér csapa¬ 

dékot ad, a sav ennélfogva kénsav. Platinahuzalon a lángba tartva élénken 

serczegve korálszerűen elágazva duzzad fel és könnyen olvad erősen kiil- 

hólyagos fehér üveggé. E mellett meglehetős Natriumlángot (Szabó 3) és 

Gipszszel kevés Káliumot is ad (Szabó 1 —2). Általában lángkisérleti viselke¬ 

dése olyan mint a számpori (Zólyom m.), telkibányai és pusztafalui (Tokaj- 

Hegyalja) tajtköveke és Perliteké. 

Górcső alatt csupa élesszögű, izotrop üveges szilánk- és még sokszor a 

tajtkő csövességét mutató darabkákból áll, melyeknek dimensiói azonban 

csak a legjobb esetben érik el az körüli nagyságot, rendesen csak tized- 

milliméterek szerint becsülhetők. Ezen tajtkőtörmelék közé imitt-amott még 

földpáttöredékek vannak keverve, a melyek közűi egy esetben sikerült egy 

Plagioklast felismernem. Pyroxenes ásványok vagy Biotit úgy látszik, teljesen 

irányoznak e tajtkötufából. Tekintve azon körülményt, hogy ezen I O^-nyi 

lerakodás egész vastagságában csupán ilyen éles szögletű parányi és egyforma 

nagyságú tajtkőrészletekbő.l áll, önként azon gondolatra jövünk, hogy egy 

hatalmas vulkáni hamuesőnek köszöni létrejöttét, mely a mediterrán időszak¬ 

ban a Jelia öbölben a barnaszén képződését rövid időre félbeszakította s a 

már akkor kész, alsó telepet elbontotta. Anyaga tisztaságára nem csak 

hogy vetélkedik, hanem még fölül is múlja a Krakatau 1883-iki eruptiói 

alkalmával hullott hamuét, a melyhez különben sok tekintetben nagyon 

hasonlít. A hamuesés megszűntével a csendes öbölben újból megindult a 

kőszén képződése és létrejött az 1 m/ vastag középtelep, a melynek további 

növekedése most már a vizek által ide sodort iszap által szállíttatott félbe. 

Ezen iszap vastagsága \mj, s anyagra nézve főleg tajtkőhamuból áll, mely 

bizonyosan még az öböl környékén megvolt, s melyet most a vizek, iszappal 

és sok fehér csillámmal keverve mostak ide össze. Ezen félbeszakítás után 

újból és most már utoljára folytatódott a barnaszén képződése és így létesült 

az 5 ml vastag fedőtelep, a mely fölött azután a tályag, márga és homok¬ 

lerakodások egész sora következett. 
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Ugyanezen három barnaszéntelep megvan egészen hasonló viszonyok 

között a Yalea Bolvasniczában is, hol szintén bánya által műveltetnek. Egyes 

szénkibúvások vannak még azon kivül a Liasgerincztől Ny-ra a fövölgy felé 

a Dragovetin és a Dumitrinu ne™ árkokban, de ezeknek a párhuzamítása a 

•Telia medenczében fellépő három telep egyikével vagy másikával mindeddig 

még nem sikerült. 

Végre, a mi a Diluviumot illeti, az hegységünkben leginkább csak azon 

helyi törmelékre és agyagos talajra szorítkozik, mely nem csak a Jelia öböl¬ 

ben a barnaszénképletet fedi, hanem ezenkívül még más pontokon is volt 

kiválasztható. Meg kell hogy említsem e helyen még azon Lösz-szerű, de 

valószínűleg szintén csak localis képződésű agyagot, mely Meliádiától ENy-ra 

az út mellett a régi téglavetőben (a 25000: 1 méretű lapon a 199 mj magas 

ponton álló kereszttől Ny-ra) észlelhető. Ezen ritkás agyag sósavval pezseg, 

márgaconcretiókat is tartalmaz, de Löszcsigákat nem. 

Az alluviális képletekhez számítandók a folyók és patakok kavicslera¬ 

kodásai és törmelék kúpjai, valamint azon mésztufa is, melyet Herkulesfürdő 

mellett a .Juramész és a Liaspala határán gazdagon kibugyanó Munk-forrás 

vize rak le. 
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8. JELENTES A SELMECZBANYA ÉS SZÉEAKNA KÖRNYÉKEN 

1884-ben eszközölt részletes bányageologiai föl¬ 

vételekről. 

GeSELL SÁNDOR-tÓl. 

A Selmeczbánya környékén 1884-ben eszközölt részletes bányageolo¬ 

giai felvétel a Tanácl-Paradicsomhegyi vízválasztó vonaltól délkeletre eső 

részre, Szélakna területére és innen délre a térkép déli határáig terjed és 

magában foglalja a térképnek a/e, a/f, A/e. a/h, d,/e, d’/r, d’/h, c’/c, c7e, c7f, c,/gi 7h, h7g 

es üv,1) lapjait, mintegy 0.65 négyszög mértföldnyi területét.* 

E terület legmagasabb pontja a Szitnahegy (1019m), környezve nyugat¬ 

észak felé a Tatarszka (900m) és Almáska (840m) előhegységekkel és keletre 

a Male-Szitna (745m) hegynpúlványnyal. Az Almáska nyugatra ismét a 

Skrepnikopecz nevű (705m) elágazást képezi, mely északnyugatra a Gumanina 

(800m) Hartlabou (800m) és Pinkou vrh (720m) hegycsoporttal áll összefüg¬ 

gésben, a reihaui, pocsuvadloi és Kovácsvölgyek vízterületét alkotván. 

A «Gumanina» a reihaui tóig északkelet felé dombos hegyfensíkot 

képez, innen pedig hirtelen keleti irányt követve és 100 méterrel leszállva, a 

Bukovi háj (740n>), Kuzmaialon háj (700m) ésWozarski vrh (645m) hegynyúl- 

ványnyal, elválasztja a Kovács- és Stefultoi-völgyeket. 

E területen belül léteznek a bányászat által szükségelt, erővíz felfogá¬ 

sára szolgáló vízgyűjtők vagy tavak és vízfogó árkok és a bányászat a fennt 

vázolt orographiai viszonyokat akként használta fel, hogy a pocsuvadloi tó 

(577m a tógát) a pocsuvadloi völgy tövében, a reihaui tó (725m), a reihaui 

és a szélaknai tavak (687m), a Stefultoi-völgy tövében építettek. A körvonalo- 

zott terület határai a következők: északra a Veternik, Kis-Tanád, Affenhübel, 

Nagy-Tanád és Paradicsom hegy vonal és Selmeczbánya, délre a térkép alsó 

széle, keletre Illia és Prencsfalu községek területe és nyugatra Gyökés és 

Modertárna helységek. 

A Szitnán és a körűié félholdformán csoportosuló hegységekben eredő 

források, kiterjedt vízfogó árkokban, majdnem közvetlen eredetüknél felfogva 

az említettem tavakba vezettetnek. Ezek képviselik egyúttal területünk hydro- 

grapliiai viszonyait. 

A nagyrészt buja növényzettel borított talaj alapja kizárólag traoliit- 

kőzet és pedig alulról fölfelé, kor szerint, következő sorrendben biotittracliit 

* Lásd a tavalyi jelentéshez mellékelt térképvázlatot. Földtani Közlöny. XIV. köt. 

1S84 pag. 274. 
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(propilit vöm Rath szerint, dacit és andesittrachit dr. Cuido Stache szerint) 

minden módosulataiban és konglomeratjai amphiboltrachit és augittrachit 

(aphanit és zöldkőtrachit) ép állapotban és az elmállásnak minden stádiumá¬ 

ban és végre nyirok. 

Legkiterjedtebb a biotittrachit, mely a «Bukovi háj», «Kuzmacalou 

háj# északi lejtőin kezdve és megkerülve a «Wozarski vrh» hegyet, ennek 

déli lejtőin a Szitnyanszkáig követhető (862, 850, 839 sz. biotit amphibol- 

plagioklastrachit), nyugatra pedig hegyes szög alatt a nagy szélaknai tavakat 

megkerülve a «Kanderka» hegyormon átcsap a hodrusi fővölgy területére; 

ezen közethatárvonaltól a Szitna déli lejtőig is biotittrachit, innen kezdve pedig 

kevés megszakítással a térkép déli széléig mindenütt egy typuskeverék augit¬ 

trachit és biotittrachit között* (880, 883, 884. sz. biotit «amphibol» plagio- 

klastrachit) az uralkodó kőzet. 

A Biotittrachit konglomerátjai és mállottabb biotitos módosulatai és 

tufái a Tatarskán találhatók, továbbá nagyobb kiterjedésben a pocsuvaclloi 

tó körül és északra az Almáska Skrepnikopee hegynyulványát (660, 671. sz. 

biotit-amphibol-plagioklastrachit) benfoglalva, innen északnyugat-délkeleti 

irányban széles szalagként a colloredó segédárok és a szitnyai alsó vízfogó- 

árok mentében, ezen konglomerátok és tufák az Almáska északi nyúlványait 

szegélyezik. 

Ép normál állapotban a biotittrachit a «Bukovi háj» nevű hegy északi 

lejtőin építési czélokra megnyitott kőbányában szépen van feltárva ; a «Kuz- 

macalou haj», «Wozarszki vrh», «Lipini», «Lipova», «Sklenova», «Mnisa», 

«Hollich» és «Sming» hegyeken és azokat környező területen többé-kevésbbé 

mállottabb módosulata, a fennt említett typuskeverékkel együtt fordul elő ; 

a viszokai alsó vízárok mentében és innen délnyugati irányban Gyökésig 

pedig, e tracliit haematit által vörösre festett mónosulatai mutatkoznak. 

A Bukovi haj-Stefultó irányában biotit és amphiboltrachit között levő 

kőzethatárvonaltól északra eső Pjerg-Szélakna és Stefultoi területen min¬ 

denütt az amphiboltrachit nagyobb részt zöldköves módosulatai fordulnak 

elő; e vonaltól délre a Szitna hegyen, a «Male szitna» keleti lejtőitől kezdve 

pedig délkeletre a prencsfalvi völgyig húzódó határvonaltól keletre, ismét 

amphiboltrachit lett elkülönítve, többnyire zöldköves módosulatban. 

Augittrachit a hodrusvölgyi szélaknai vízválasztó, Kanderka és Kis- 

Tanád közötti részen áthúzódik a hodrusi fő völgyből Pjerg-Szélakna terüle¬ 

tére és benfoglalva a szelaknai tavakat délre a «Zámcsok» és «Pinkou vrh» 

között a Kovácsvölgyig terjed (657. sz.), e területen az augittrachit majd 

mindenütt normál állapotban fordul elő, de különösen szépen kifejlődve a 

* L. Petrografiai tanulmányok Selmecz környékén dr. Szabó JózsEF-től. Föld¬ 

tani Közlöny. 1878. p. 8. 
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Pjergakna fölött elhúzódó vízvezeték mellett levő kőbányában (610), meg a 

(616, 655 és 657.)* számú pontokon. 

A reihaui tó délkeleti partján szintén augittrachit lett elválasztva ki¬ 

sebb szigeteket képezve, továbbá a «Gumanina» deli lejtőin (873. sz. a piro- 

xenes elegyrész cbloritos, kétes vájjon ampliibol vagy augittrachit-e), aviszoki 

felső és alsó vízfogó árkok mentében (739 és 799. sz. kétesek, valószínűleg 

ampkibol és augit volt jelen) ** és végre a pocsuvadloi és Mnisavölgy között 

elterülő északkeleti hegynyúlványon (749 és 900 sz. augit-ampliibol-plagio- 

klastrachit). 

A nyirok területünk deli részeben Gyökés falu keleti határában, a 

Panszke-Lázi völgy és a Rigi-arova-dolina jobb lejtőin, meg a pocsuvadloi 

völgyben a tótól délre nyúló területen fordul elő, mindkét helyen a biotittra- 

chit határain belül nagyobb tért foglalván el. 

Végre még a typus keveréken belül is létezik nagyobi) nyirokterület, a 

Sming hegy déli lejtőitől keletre és nyugatra. 

A teléreknek kiterjedt liorpadék-vonalok által jelzett kibúvásai átszelik 

az összes trachitokat és módosulataikat délnyugat-északkeletre a fó'csapás 

irányában, és e szerint a telérek anyakőzeteképen valamennyi trachitfajt mó¬ 

dosulataival együtt látjuk szerepelni. 

A Szélaknán lefejtésre kerülő telérek majd kizárólag az amphibol- 

tracliit, nagyobbrészt zöldköves módosulataiban fordulnak elő, de mint bera¬ 

kodást is találtam ép normál állapotban (55) a Spitaler telérben, a Ferencz- 

Császár altárna szintjén. 

Az amphiboltrachit és módosulatai a bányászat által számtalan helyen 

lettek keresztezve, és a bányában előfordulása ép oly változatos, mint a 

felszínen. 

A telérek részint ép vagy elmállott kaolinos zöldkőtrachit (amphibol¬ 

trachit) kőzetanyaggal, részint mészpáttal és quarczczal vannak kitöltve, me¬ 

lyek aranytartalmu ezüst- és ólomérczeket, vas- és rézsulphidokat stb. tar¬ 

talmaznak. 

A bányabejárás alapján határozottan kimondhatjuk: hogy a hasadás- 

képződés nincsen valamely trachitmódosulathoz kötve, a telérképzödés azonban 

inkább, a lágyabb, mállásnak indúló pyrittartalmú módosulatokban észlelhető 

mint a normál ép trachitban, vagy talán helyesebben mondva: a telér a vele 

közvetlen érintkező kőzetet elváltoztatta. 

Délkeletről északnyugatra következők a pjerg-szélaknai területen előfor¬ 

duló nevezetesebb telérek (1. az J. és 5. ábrát). 

* A szövegben idézett számok (kőzet és telértöltelék gyűjtemény) a földtani 

intézet gyakorlati múzeumában vannak elhelyezve. 

** Kétes kőzetanyagomat dr. Schafarzik Ferencz úr tisztelt szaktársam volt 

szíves petrographiailag meghatározni. 
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A Spitaler telér és Bieber telér, mind a kettő számtalan fedő és fekü 

mellékereivel, melyek közt a legnevezetesebb a Lapos-ér és végre a Teréz- 

telér; valamennyinek csapása délnyugat-északkeletre tart, 3 °2—60° délkeleti 

dőléssel és vastagságuk egy métertől 40 méterig váltakozik. A telértöltelék 

főleg quarcz, melyhez manganocalcit, manganpát, barnapát, mészpát és súly- 

pát járulnak, továbbá másodlagos ásványképződések és végre gyakran a mel¬ 

lékkőzet töredéke. Az ezen telértöltelékben előforduló érezeket az egyes telé¬ 

rek leírásában közöljük. 



GESELL SÁNDOR FÖLVÉTELI JELENTÉSE. 339 

A selmecz-szélalmai ércztelérekben az ércztartalom kétféle: az észak¬ 

keleti miveletekben a töltelék czinopel tartalmú ólomfény, horganyfény, réz- és 

vaskovand, a délnyugati bányákban pedig ezüstérczek fordulnak elő; ezen 

kétféle ércztartalomnak határát a kiinger tárnái völgy képezi. 

A selmecz-szélaknai telérek között a leghatalmasabb a Spitaler-telér, 

mely a felvételi területen a Miksa-, Nándor és Károly-aknák által miveltetik; 

csapásirányban 8000 méterre, dülés szerint 480m, a II. József altárnáig fel 

van tárva és kibúvása a felszínre több helyen és hosszú vonalon észlelhető.* 

A Spitaler-telér főcsapása északkeletre tart, dülése a szélaknai részben 

Nándor-aknában a felső szinteken 32—40°, a mélyebb Károly-aknai 

részekben már 50—60°; a telér vastagsága^—40 méterig váltakozik, mi 

azonban nem úgy értelmezendő, mintha ezen vastagságban a mellékkőzettől 

eltérő telértöltelék volna a hasadásban lerakva, hanem ezen vastagságban az 

amphiboltrachitot több, különféle vastag telér és erecske hatja keresztül, 

melyek összevéve a Spitaler-telér vastagságát képezik, ígyjtehát a szó szoros 

értelmében nem telérvastagságról, hanem inkább telércsoport vastagságról 

lehet szó. 

A Spitaler-telér tölteléke (16, 17, 19, 23, 22, 25. sz.) főleg quarcz man- 

ganpáttal, mészpáttal, barna- és súlypáttal; ezen töltelékben előfordulnak: 

arany-, ezüst- és ólomérczek, ez utóbbi mint galenit (ólomfény), horgany¬ 

fény és chalkopyrit (rézkovand) meg pyrit kíséretében. Termés arany ritkán, 

rendesen ezüstérczekkel együtt az úgynevezett czinopel és üszkös (brandig) 

érczekben mutatkozik; az ólomfény szintén ezüst tartalmú. Nevezetes a 

Spitalertelérnek azon tulajdonsága, hogy a csapásirány különböző pontjain az 

érczelőfordulás különféle. így a Spitaler-telér északkeleti részében túlnyomó 

az ólomfény, míg a délnyugati feltárásokban majdnem kizárólag ezüstérczek 

mutatkoznak. Az Erzsébetakna (Selmecz) körül például Lipold szerint a 

Spitaler-telér az akna fenekéig ólmos, az András-aknában (Klingertárnai 

tógát előtt) a külszíntől körülbelül a János-nyílásig ezüst tartalmú, mélyebbre 

ismét ólmos és még mélyebbre az ezüstérczöv Miksa-aknáig tart, míg a 

Nándor- és Károly-aknákban (Szélakna) a jelenlegi mélységig majd kizárólag 

ezüstérczek fejtetnek. 

Az érczeknek réteges szalagszerű előfordulása ritkábban észlelhető, 

inkább brecciaszerüen keverve szabálytalanul fordulnak elő, gyakran a mel¬ 

lékkőzetből majd ép elváltozatlan, majd elmállásnak induló trachitdarabok is 

fordulnak zárványul elő. 

Szélaknai részében a Spitalertelér tölteléke Kaczvinszky szerint az 5. 

nyilámig túlnyomólag agyagos volt, innen túl pedig quarczos; az agyagos töl¬ 

telék fehér, sárga vagy veresbarna, ritkábban kékes vagy piszkos szürke. 

* L. Lipold : Dér Bergbau von Scliemnitz. Jahrbuch dér k. k. geologisclien 

Beichsanstalt. 1867. 
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A Spitaler-telér legnevezetesebb mellékere az úgynevezett «Lapos» ér 

a Nándor-, Krisztina és Pjerg-aknai telepeken és mélyebbre a Károly-aknai 

telepen is a lemívelés tárgyát képezvén. Csapása 3" szerint 25—30° dél¬ 

nyugati düléssel észleltetett, tölteléke quarcz és czinopel, gyakran breccia- 

szerűen kifejlődve; Nándor-aknában szarukőszerü quarczban ezüstérczeket 

tartalmaz kován dokkal, mélyebb részeiben a Pjerg-aknai telepen az ezüst- 

érczek mellett meg ólomfény, rézkovand és horganyfény fordul elő. (L. a 3. 

ábrán előtüntetett vájatvégszelvényt.) 

A Spitaler-telér fedőerei a következők: a «Quirin», «Mátyás#, «Horn- 

stein». «Sinkner» és «Mittersinkner» ér; a fekűerekhez számíttatnak a 

3. ábra. 
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«Wolí», a «Strakata»-, «Függélyes#-, «Wasserbrucher#-, «Roszhka#-, «Pro- 

bovna»-, #Skergeth-» és «Nepomuk János#-ér. 

A Bieber-telér eredeti képződésénél fogva (Lipold szerint) rhyolith- 

telér, melyben a cpiarezos, mészpátos telérrészek későbben keletkeztek; vas¬ 

tagsága igen változatos, pár métertől kezdve 40 méterig is; északkeleti 

részeiben túlnyomó a quarczos töltelék (5, 7, 12, 13. sz.), a délnyugatiban 

pedig rhyolitos, lágy agyagos, ez utóbbiban quarczos, mészpátos telérszaka- 

dékok fordultak elő, melyekhez az ércztartalom kötve volt. 

Úgy mint a Spitaler-telérben, itt is kétféle ércztartalom mutatkozik. 

Az északkeleti miveletekben a töltelék czinopeltartalmú ólomfény, horgany¬ 

fény, réz- és vaskovand, míg a délnyugati bányákban majd mindig ezüstércz; 
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e kétféle telértöltelék határát a Ivünger-tárnái völgy képezi; a Bieber-telérben 

az érczelőfordúlás egyféle a Spitaler-telérével. 

A Bieber-telér mellékerei a következők: a «József#-,«Bieberhangend» -, 

(12) és «Ferencz» ér, továbbá a «Vorsinken»- , «Saigere»-, a «Barbara»-, «Ja- 

cobi»- és «Nepomuk»-ér stb. 

A pjerg-aknai bányatelep főtelérje a Bieber-telér 530 m.-re nyugatra a 

Spitaler-telértől (1. az első ábrát), mely hatalmas úgynevezett Rhyolithtelért 

más telér nem hatolja át. Csapásban nagy akiterjedése (6000m), dülés szerint 

560 méter, ismeretes lévén Bélabányán, Selmeczen és Pjergen; vastagsága 

helyenként 40 méter, u. m. az Istenáldás-telepen. Csapása északkelet¬ 

délnyugati 2—3 hóra közt ingadozván, dülése délkelet felé tart 40—50° 

között. 

A lefejtésre érdemes közök egyeslapokban és erecskékben mutatkoznak 

e Rhyolith-telérben és későbbkori képződéseknek látszanak. 

A fejtésre érdemes telér északkeleti részében túlnyomó a sötét, tömött 

quarcz, melyben czinopel, ólom és horganyfény, réz- és vaskovand fordul elő. 

A telér némelykor aranydús is; a külső jelek után kiindulva (Lipold szerint) 

e telér északkeleti része a selmeczi telérképződés legrégibb időszakában kelet¬ 

kezett, míg a Rhyolithtelér délnyugati részében előforduló ásványok, u. m. 

az ezüsttartalmú meszpátok és a világos kristályos quarczok a telérképződés 

újabb korszakába valók. E telérnek északkeleti része tehát mint ólmos telér 

jellemeztetik, míg délnyugati része a mállott, úgynevezett Rhyolithban elő- 

fordúló mészpáttal és ezüstérczekkel, tiszta ezüsttelérképen tűnik elő. 

Ezen két érczöv határa, vagy inkább egymásba való átmenetele az 

Istenáldás-teleptöl nyugatra levő hegynyeregtől lapos dőléssel olyformán hú¬ 

zódik a mélységbe, hogy a Krisztina-telep mélyebb nyitómain feltárt telérrész 

még az ólmos érczövhez számítandó. 

Délnyugatra a Bieber-telér (és fedőerei) a 380 méter mély Pjergakna 

által 11 nyilamon lett feltárva és lefejtve; sok helyen igen gazdag volt, így 

p. o. a pjergaknai bánya 1748-ban hetenként 1000 márka arany-ezüstöt 

szolgáltatott. Észak felé létezik az Istenáldás-telepen a Bieber -telér fedőjében 

a 438 m. mély Amalia-alnia 8 nyilammal és a 184m. mély Weiden-akna 7 

nyilammal; a pjergaknai vízitárna (Wassersáuge) a Bieber-, Szt.-Háromság- és 

Ferencz Császár-altárnán szintén feltáratott. Ezt a telért jelenleg nem míve¬ 

lik Pjerg-aknán, a dús érczközök már régen lefejtettek; fel nem tárt közök 

vannak még a Pjerg-aknától északnyugatra a Szt.-Háromság szintjén, legkö¬ 

zelebb északkeletre a Krisztina-aknától, továbbá az új nyitómon, szintén 

északkeletre és közyetlen a Pjerg-akna körül. 

A lefolyt századok feltáró míveletei nagyszerűek voltak tekintettel arra, 

hogy a selmecz-szélaknai bányászat, magas fekvésénél fogva, a bánya¬ 

vizeknek emelésére csekély vízerővel rendelkezett; szem előtt tartván azon¬ 

ban a nagy távolságokat és szintkülönbségeket, eme nagy feltárások nem 
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nevezhetők kimerítőknek, és a jelenkornak elég tér nyílik, tökéletesített segéd¬ 

eszközeivel, a még fennmaradt érczgazdagsúgnak megnyitására. 
Pjergakna-telepen a Bieber-teléren kívül meg sok telér és erecske isme¬ 

retes, mely éreztartása folytán nevezetességgel bírt, és pedig északkelettől — 

északnyugat felé és egyszersmint délkelettől — északnyugat felé a felső szin¬ 

tekről a mélyebb nyilámokon^feltárt telérekre átmenvén következők a neveze¬ 

tesebbek, u. m.: 

a) a Bieber-telér fedőjében : 

a Spitáler-telér, Altbandler-ér, Lapos-ér, a második ellenlejtes ér a 

Floriáni ér, a második fedőér, a Mihály er (1. a 4-ik ábrán rajzolt vájatrég 

szelvényt), Krvilia ér, a János fedőtelérszakadék, a János ér, Francisci 

erek, Vorsinken ér, Benjámin ér, Kridla ér és a lapos fedő ér : 

b) a Bieber-telér feküjében : 
A Kuhaida erek és az ólmos-ér, a weterniki-ér, a Keleti-ér (Morgen- 

kluft) és a Teréz-telér. 

A Bieber-telér feküjében levő második keresztér, a középső keresztér, 

Spitaler-telér, Wolf-telér, az 1-ső, 2-dik, 3-dik ellenlejtes és az első, második 

és harmadik egyenlejtes érek, a Floriáni- és Krvilia-ér, főleg a szomszédos 

Krisztina-telepen, egyesek pedig a Károly-telepen is fejtettek. 

Különös nevezetességű volt a pjergi telepen a lapos-ér, a János-ér, a- 
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nemesebb Ferencz ér, a legszélsőbb fedő ér (a telep délnyugati részében 

előforduló lapos fedő ér) a Vorsinken-ér, a függélyes-ér és a második kereszt 

er. Feltáró mívelés létezik jelenleg az északnyugatra fekvő lapos-éren, a 

széles födő-éren, az új nyíláson a Mihály éren, Vorsinkenéren és a Teréz- 

teléren.* 

Fejtés létezik: a Laposéren, a távolabb fedőéren és a Teréz-teléren. 

A Laposér a Fjergtelep északnyugati részében táratott fel, dülése délnyugat 

felé észleltetett 30 fokkal, csapásban 2—-3 hóra között ingadozván. 

A csapásirányban kiterjedése 760 meter, a dűlés szerint a 7-dik egész 

10-dik nyilámig 150 meter; vastagsága 1—3 meter közt váltakozik, de 

gyakran összeszoritások és kiékelések is mutatkoznak. 

A telértöltelék túlnyomókig quarcz (6, 8, 9, 14 sz.), mely fémoxyd 

által különféle színezetet nyer, az északnyugati közökben gyakori a meddő, 

többé kevésbbé mállott amphiboltrachitzárvány. 

A felső lap kerekded sárgás szürke quarczszemeket tartalmaz, melyek¬ 

ben pyrit is látható, a metszeteken észlelni, hogy ezen quarczszemeket zöldes 

quarcz borítja, melyre ismét szürke quarcz, calcopyrit és ezüstércz következik 

ez után pedig czinopel rákötött la chalcopyrittel, továbbá világos, kissé zöldes 

quarcz, galenit és pyrit pettyekkel, melyeket manganpátos kéreg borít. 

A quarcz határán sejtes kaolinos kivállások észlelhetők, ezen kaolinos . 

burok a pyritnek elmállása folytán földes kinézésű; következik még fehéres 

szürke quarcz, többnyire finom erecskéket képezve és áthatván a manganbur- 

kolatot, végre májszinű quarcz sok pyrittel és víztiszta világos vagy barnás 

quarczkrystályokkal. 

Ezen fiatalabb quarczban jön elő a calcopyrit ólomfény és ezüstércz ; 

ezeknél még fiatalabb képződések a világos-vörös quarczok, a pyrit és kris¬ 

tályos fehér quarcz. (L. az 5-dik ábrát.) 

A kette nem választott telérrészben úgy mint lapjaiban az érczelőfordu- 

lás fészekszerű, mely fészkek a csapás irányában csekély kiterjedésűek és 

ennélfogva inkább lapos érczlencséknek nevezhetők ; több ily érczlencse 

egymás mellett a fejtési pásztán sávosnak tűnik elő, mely sávok mind inkább 

délnyugat felé mutatkoznak. 

Megkezdési pontjától kezdve ezen er délnyugattól — északkelet fele a 

feltárás első harmadában mindig jó természetű volt, különös gazdag közök 

tárattak fel ezen éren, 200 méter távolságra — Károly Bőröméinél — hol 

1747-ben 100 bányász érczes pásztákon dolgozott; 200 meter északkelet felé 

a Skarget-érrelvaló találkozó ponton — mely utóbbi ér a Lapos-ernek egy 

meredekebb diilésű (60° délkelet felé)feküere —feltűnő érczdússág nyitatott 

meg, daczára annak, hogy a Skarget-értől egy 100 méterrel délnyugatibb fek¬ 

vésű ponton a Sancsura vitlához hajtott fekűvágatban, teljesen meddőnek 

* Hlavacsek Kornél, m. kir. bányatiszt úr szives közlései nyomán. 
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találtatott; a 9-dik nyilamon a lapos-ér nagy kiterjedésben szintén alkalmas¬ 

nak bizonyult lefejtéssel. 

Északkeletiek meddőnek mutatkozik a lapos-ér és egészen összeszo¬ 

rulva világíttatik meg; a 10-diknyilámon vastagsága igen csekély és fejtésre 

többnyire alkalmatlan. 

Teréz-telér. A felszínen 370 meterre a Bieber-telértől és ennek feküjé- 

ben a Teréz-telér északnyugati hosszú kibuvási vonalára akadunk; a csapás 

2—3 hóra közt ingadozik, a telér dülése északnyugat felé ellenlejtes, délnyu¬ 

gati kiterjedésében pedig délkeleti 75—80 fokkal; a telórvastagság pár 

centimétertől 6 méterig váltakozik. (L. a 6-dik számú ábrát.) 

Telérszorulások leginkább a pjergi telepen az az délnyugatra mutat¬ 

koznak, míg északkeletre elhelyezések folytán a Teréz-telér több részre oszlik; 

5. ábra. 
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csapásirányban e telér 4800 méter hosszú vonalon ismeretes, dülés szerint 

pedig 420 meterre van feltárva. 

A «Istenáldás»-telepen, az az 286 méternyire északkeletre a jelenleg 

bedőlt Teréz-aknától számítva, a fejtés 14 nyilámon mozgott. Pjerg-telepen a 

Teréz-telér csak a mélységben ismeretes, ú. m. a Ferencz-császár-altárna 

szintjén, honann a múlt szászadban a Zipszer vágattól északkeletre és délnyu¬ 

gatra feltáratott. 

A délnyugati feltárás jelenleg 310 meter hosszú, az északkeleti 190 

meter; dülés szerint a telér 90 meter magasságig emelkék által van feltárva, 

és a részletes feltárás czéljából 3 középnyilám nyittatott meg, melyek összes 

hossza 310 meter. 
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Míg a felsőbb szinteken többnyire elágazások mutatkoznak, u. m. a 

fedő, közép és fedőszakadék, addig a Teréz-telér Pjerg-akna-telepen a rnély- 

6-ik ábra a) 
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Az odúkban a felsőbb szinteken főleg súlypát találtatik, az alsóbb szinteken mutatkozó 
odúkban pedig túlnyomóan quarcz. 

Az odúkban következő sorrendben rakodtak le az ásványok: 
(L. a b jelű odút nagyobb méretben.) 

6-ik ábra b) 
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ségben csak mint egyes ér ismeretes, melynek vastagsága 1—2 egész 40 

centiméterig váltakozik és mely gyakran teljesen összeszorúl. 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 23 
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A Teréz-telér tölteléke (2, 11, 30 sz.) fiatalabb keletkezésű; részben 

módosult felzites mellekközetre mint régibb lerakodás kovandos quarcz követ¬ 

kezik, mely steplianit által részben festve, sávos kinézésű, erre jön világos 

ametiszt gyakran kevés steplianitet tartalmazván és ezt követi világos barna 

horganyfény, ólomfény és kristályos fehér quarcz, mely a fényekkel való 

ériutezésen vörösös szinti. (L. a 6-ik és 7-dik ábrákon előtűntetett vájatvég- 

szelvényeket.) 

A quarcz mint legfiatalabb képződés rendesen kristályos; hol folyta¬ 

tásképen újabb képződések fordulnak elő, ezek ólom-, horganyfény, réz- és 

vaskovandkristályok; az ólomfény hexaederekben, gyakran combinálva octa- 

ederekkel, a horganyfény tetraéderekben, a rézkovand végre többnyire szép 

sárgára festett pyramis vagy sphenoid alakokban mutatkozik. 

Gyakran ezen legújabb képződéseknek ismét! elváltozását észlelhetjük: 

így a horganvfényt helyenként sötét-szürke tömör quarcz fedi be és hatja át, 

ezen fedésre következik súlypát, ez után kristályos quarcz, a rliombos baryt- 

lemezekre függélyesen álló kristályokkal, utána egy réteg finom kiistályos 

sárgás-szürke rézkovand, mely a pjergi telepen gyakran szivárvány-színeket 

játszik és végre kis fehér dolomitrhomboederek. 

A súlypáttal együtt némelykor még calcitrhomboederek és skalenoede- 

rek fordulnak elő, melyek gyakran a quarczczal össze vannak nőve és rajtok 

olykor még siderit és tömör, finom szemű, sárgásbarna ásványhalmazokat 

láthatni. 

A leírt telérek felső részei már többnyire le vannak fejtve, a feltárást 

most nagyobbrészt a mélységben folytatják és a Pjerg-telepen kilátás van arra, 

hogy a második keresztér, úgy mint a Yorsinken-ér leművelésre alkalmatosak¬ 

nak fognak bizonyulni. 

Ezeken az ereken kívül a felsőbb szinteken még több telér és ér isme¬ 

retes, melyekről a régiek, talán kissé elhamarkodva, lemondtak; a nagyobb 

mélységben mutatkozó telérelágazások, némely telérszakadéknak elhelyezése 

és gyakori telérszorulások elég alkalmat nyújthattak téves combinatióknak 

felállítására. 

A telérképzödésnek az ásványassociatio alapján való részletes tanulmá¬ 

nyozása nélkül, nagyon bajos a telérekre és eredetökre és egymás közt való 

összefüggésükre nézve a dolog lényegének megfelelő ítéletet hozni. 

Ily tanulmányok nélkül a feltárásnak vezetése kapkodóvá válik és az 

elért eredmények mindig megbízhatatlanok maradnak. 

Miután a régiek feljegyzései szerint a telérek és ezek feltárása alkal¬ 

mával a legtöbb esetekben kizárólag az ércztartalom döntött és egyéb az elő¬ 

fordulást jellemző petrographiai és ásványtavi tényezői fgyehmbc mm 

vétettek,'nagyon is indokolt az a feltevés, hogy némely telérnek és érnek foly¬ 

tatása a kutatók figyelmet elkerülte, azt a meggyőződést szülvén bennünk, 

hogy a mélység kiterjedt kutató területén a telérek folytatására vonatkozólag 
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még sok kérdés lesz megfejthető, melyek alapján nem egy nemes ú) feltárás 

fog sikerülni. 
Hogy a selmeczi teléreknek a felsőbb szinteken való kimerültségéről 

7-dik ábra. 

T&réztel&r (Pjergakna). 
Főtepászta 1884 október hó 9-ikén 

Hlavacsek Gödnél m. Idr. bányatiszt felvétele szerint. 

Északkeleti része Délnyugoti része. 
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időről-időre meggondatlanul kolportált hirek mily alaptalanok, fényesen meg- 

czáfoltatik a legújabb időben. 

Létezik Selmeczen t. i. egy bányatelep, mely éveken keresztül veszte¬ 

séggel záródott és már teljesen kimerültnek nyilváníttatott, és ime alig három 

éve, liogy a telep nem új, hanem ugyanazon telérközökben mívelve, már is 

40,000 frtnyi jövedelmet hajt. 
23* 
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A szélaknai bányák melységének megnyitását a H-dik József-altárna 

Szélakna fele hajtott es nem sokára befejezendő elágazása fogja eszközölni, 

hivatva leven, ősregi bányászatunk újból való íelvirágozását, lefejtésre érde¬ 

mes feltárások által a jövőre megállapítani. 

A selmeczi érczek vegytartalmát a következő két, újabb időből való 

elemzés* tünteti elő. 

vagyis 

A Spitaler-telérből való pachertárnai-ólommara. 

Kén (S) ... — ... — —- ... — — ... 25-86 

Ezüst-arany (Ag Au)_._ ... — ... ___ ... ... 0-01 

Ólom (Pb) ... ... — ... ... ... ... ... ... 5-18 

Kéz (Cu) ... — ... — — .  — — 2-24 

Horgany (Zn)... ... — ... ... — — — ... 21 -85 

Vas (Fe) ... ... ... ... ... — — ... ... 14-51 

Magnesium-oxyd (Mg 0) ... ...  .. ... 0-15 

Mész-oxyd (CaO) ... —. — ... ... ... — 0-62 

Timföld (AhOs) ... ... ... ... ... ... ... ... 3’57 

Kovasav (SÍO2) ... ... ... ... ... ... ... ... 19-64 

Kénsav (SO3)-. ... ... ... ... ... ... ... ... l-28 

Szénsav (CO2) ... ... .. .. ... 0.65 

Oxygén, víz és veszteség (O-H2O) ... ... ... ... 4-44 

Összesen ... 100-— 

Ezüst-arany kéneg (Ag Au) S. 

Ólom-sulphid (Pb S) ... . 

1 ( (Cu2 S) | .... 
ftezkovan.l j (Fj &) j _ 

Vaskéneg (Fe2 S3) .. 
Zink-sulphid (Zn S) ... ... . 

Szénsavas magnesia (Mg C031 
Szénsavas calcium (Ca COs) . 

Kovasav (Si O2) ... ... _ 

Timföld (Ah O3) ... ... . 

Vas-oxyd (Fe2 O3) ... ... 

Kénsav (SO3) ... .. _ 

Víz és veszteség (H2 0) 

. ... ... 0-01 

... ... 5-98 

. . 2-80 
3-66 

. ... ... 22-61 

... ... 32-61 

. ... ... 0-32 

... ... 1-10 
. ... ... 19-64 

... ... 3-57 

. ... ... 2-83 

. 1-28 

. ... ... 3-59 

6-46 

Összesen 100-— 

A Grüner-telérböl való ferencz-aknai ezüstércz. 

Kén (S) ... ...    .. ... ... ... 5-965 

Aranyezüst (Au Ag) ... .. ... ... ... 0-255 

Antimon (Sb) ... ...  . ... ... ... nyoma 

Ólom (Pb) .... ... 0-300 

* Schelle Róbert, m. kir. vegyelemző úr szívességéből. 
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vagyis: 

Réz (Cu) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0055 

Zink (Zn) ... ... ... ... — ... ... ... ... 0-305 

Vas (Fe) ... ... ... ... ... ... ... — ... 5-838 

Magnesium-oxyd (Mg 0) ... ... ... — ... ... 1-665 

Calcium-oxyd (Ca O) ... ... — ... ... ... 10-740 

Mangan-oxyd (Mn 0)... ... ... ... ... ... ... 6195 

Timföld (Alá Os) ... ... ... ... ... ... — 17-011 

Magnesium-oxyd (Mg O) | kovasavhoz ... ... ... 0.345 

Calcium-oxyd (Ca 0) I kötve —. ... 0-600 

Kovasav (Si O2) ... ... .... ... ... ... ... ... 32-960 

Szénsav (CO2)... ... ... ... ... ... ... — 14.400 

Oxygén, víz, veszteség (0, HaO) ... ... — — 3-360 

Összesen ... 1000C0 

Ezüst-arany sulphid (Ag Au) S. ... ... ... ... 0-293 

Antimon-sulpkid (Sb2 Ss) — — — ... — nyoma 

Ólom-sulpkid (Pb S) ... ... ... ... ... — ... 0-347 

Réz-sulphür (C112 S)._. ... ... ... ... ... ... 0-069 

Zink-sulphid (Zn S) ... ... ... ... ... ... ... 0-454 

Vas-sulpkid (Fe2 Ss) ... ... ... ... ... ... 10-716 

Szénsavas mész (Ca Cos) ... ... ... ... ... ... 19-147 

Szénsavas magnesia (Mg CO3) „_ ... ... ... ... 3-497 

Szénsavas mangán (M11 COs)... ... ... — ... 10-026 

Szénsavas vasoxydul (Fe CO3) ... ... ... ... — 0-870 

Vasoxyd (Fe2 O3) ... ... ... — ... — ... 0-590 

Timföld (Ali Os) ... ... ... ... ... ... ... ...17-011 

Magnesitun-oxyd (MgO) \ kovasavkoz .1. — 0-600 

Mészoxyd (CaO) I kötve ... — — 0-345 

Kovasav (Si O2) ... ... ... ... ... ... ... 32-960 

Víz és veszteség (H2 0) ... ... ... ... ... ... 3-375 

Összesen ... 100-000 

Szíves kötelességemnek tartom végre köszönetét mondani mindazoknak 

kik feladatom keresztülvitelében támogatni szívesek voltak. 

Első sorban Péch Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgató úrnak, 

továbbá Veress József, bányatanácsos és bányaügyi előadó, Fodor Attila, 

bányahivatali főnök, Tirscher József, bányamérnök, Broszmann Jenő, gép- 

felügyelő, Schelle Róbert, vegyelemzö, Hlavacsek Kornél és Tietze József, 

bányatiszt, dr. Schafarzik Ferencz, segéd-geolog, Rákóczy Samu, segéd¬ 

bányamérnök, végre Gecse Jenő és Pelachy Ferencz, bányagyakornok 

uraknak. 
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IRODALOM. 

Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. 

Kiadja a m. kir. földtani intézet. 1—3 füzet. Budapest, 1883—1885^ 

1883 végén a m. kir. földtani intézet eddigi kiadványaihoz az Evkönyv-eláiez 
s az Évi Jelentés-ekhez egy harmadik füzetes közleménysorozatot csatolt, a tőle 

kiadott geológiai térképek Magyarázatait. 
Mindazon tagtársaink, a kik tüzetesebben is foglalkoznak geológiai tanul¬ 

mányokkal, jól tudják, hogy az országos geológiai fölvételek régebben az 1 : 28,000-es„ 

újabban az 1 : 25,000-es mértékű vezérkari térképeket használják alapúi s eredetileg 

ezekre jegyzik és rajzolják rá a vizsgálatok geológiai eredményeit. Ezek a lapok 

azonban a gyakorlat számára nagy mértékük, aránylag kicsiny területük (egy-egy 

lap csak 4—5 négyszög mfldet foglal magában) s kezelésük nehézkes volta miatt 

nem czélszerűek és a kiállításuk is igen sokba kerülne. Ez okoknál fogva a geológiai 

fölvételek eredményeit az intézet eddigelé az 1 : 144,000-es mértékű osztálylapokon 

bocsátotta közre, melyek mintegy 34 és fél mérföld területet ölelnek fel, tehát k. b.. 

nyolczszor annyit mint egy-egy eredeti fölvételi lap. (1884 vígéig 25 ilyen osztály¬ 

lap adatott ki. Egy-egy geologiailag színezett lap ára 1 vagy 2 forint.) 

E térképek már magukban véve is igen becses tájékozódást nyújtanak az 

érdeklődőknek, de minthogy a redukált térképből sok részletet ki kell hagyni, vagy 

legalább nem lehet rajtok elég világosan kitüntetni, régóta közóhajtás volt, vajha az 

intézet e lapokhoz magyarázó szöveget is csatolna, a melyek a fölvevő geológusoktól 

írva, az illető vidék geológiai viszonyait fővonalaiban megismertetve, bővebb fel¬ 

világosítással szolgálnának egyi-észt a tudományos vizsgálóknak, másrészt a gyakor¬ 

lati élet mindazon vállalatainak, melyek valamely vidék ásványi termékeit ipari 

czélokra kívánják értékesíteni, de a geológiai színjelzésen kívül még bővebb magya¬ 

rázatot is megkívánnak. Ez az óhajtás immár teljesült! 

Egy-egy osztálylap tudományos anyagát efféle rövidebb magyarázatokban 

távolról sem lehet ugyan kimeríteni s a részletes ismertetések és monographiás 

feldolgozások ezentúl is az Évkönyvek és egyéb tudományos folyóiratok számára 

maradnak, de a futólagos és mindamellett alaposabb áttekintésre a Magyarázatok 

csakugyan megbecsülhetetlen vezérfonalúl fognak szolgálni. A gyakorlati élet 

emberei pedig különösen azért is nagy hasznát vehetik, mert az iparilag értékesít¬ 

hető kőzetek és földnemek, valamint a források minden magyarázat végén külön 

is fel vannak sorolva. 

Meg kell még említenünk, hogy újabban a bécsi cs. és kir. katonai földrajzi 

intézet 1 :75,000-es mértékű lapokat is ad ki, a melyek a 144,000-eseknél jóval 

részletesebbek. Ezt a kedvező körülményt a m. kir. földtani intézet is legott fel¬ 

használta s Kolozsvár vidékét már ily nagyobb méretű lapokon sokszorosítva bocsá¬ 

totta közre. 

Az eddigelé kiadott térképek a Földtani-Intézet Évkönyvének borítékán 

vannak felsorolva, a magyarázatokkal együtt megjelentek pedig a következők : 
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1. Kismarton vidéke. Magyarázat a Ce jelű, 1 : 144,000-es mértékű osztály¬ 

laphoz, Telegdi Eoth Lajos, m. kir. főgeologustóL Nagy 8-adret, 

56 lapon; két táblával. Budapest, 1883. — A térkép ára 2 írt, magya¬ 

rázattal együtt 2 frt 65 kr. 

Ez a füzet terjedelmesebb ugyan, mint a minőnek — a tulajdonképi czélt 

szem előtt tartva — lennie kelle, de minthogy tartalma oly vidéket tárgyal, melyet 

a geológusok gyakran felkeresnek, a szerző jónak látta nem csak a gyakorlat 

embereinek, hanem egyúttal a tudomány mívelőinek is oly vezérfonalat adni, 

melyet kirándulásaik alkalmával czélszerűen használhatnak. Ez okból a legnagyobb 

tért elfoglaló fiatal harmadkorbeli rétegek számos s részben klasszikusoknak mond¬ 

ható kövület-lelőhelyeit is ismertette. A gyakorlat embere ezeket természetesen 

mellőzni fogja és kiveszi a füzet tartalmából azt, a mi különösen az ő érdeklődését 

felébreszti. 

A füzet tíz fejezetre oszlik. Ezeknek elseje a területet szabja körül és általános 

megjegyzéseket foglal magában. A második a hegy- és vízrajzi viszonyokat tárgyalja. 

A harmadik fejezetben az általános geológiai megjegyzéseket találjuk. Ezek után a 

szerző az egyes képződések tárgyalására térvén át, a negyedik fejezetben a legrégeb¬ 

bekkel, a kristályos palakőzetekkel (gnájszszal és csillámpalával) kezdi, az ötödik 

fejezetben a palaeozoi kőzetek (kvarczit, dolomit és mészkő), a hatodikban pedig a 

mesozoi mészkő rövid megbeszélésére tér át. A hetedik fejezetben a fiatal harmad¬ 

korbeli (neogén) lerakódásokról, és pedig a) a felső mediterrán rétegekről, b) a szár¬ 

mát és c) a pannoniai (congeria) rétegekről van szó. E fejezet a füzetnek felét 

elfoglalja. A nyolczadik fejezet a diluviumot és az alluviumot vázolja ; a kilenczedik 

a használható kőzetek felsorolásának és megbeszélésének van szentelve. A tizedik 

és utolsó fejezetben végre a területen előforduló ásványos forrásokat érinti. Az 

egyes fejezetekben tárgyalt kőzeteknél mindig arra is utal a szerző, hogy a kőzetek 

miféle kultúráknak szolgáltatják leginkább talaját. 

2. Fehértemplom-Kabin vidéke. Magyarázat a Kn jelű, 1 : 144,000-es mér¬ 

tékű osztálylaphoz, Halaváts Gyula, m. k. segedgeologustól. Nagy 

8-adrót, 14 lap. Budapest, 1884. — A térkép ára 2 frt, magyarázattal 

együtt 2 frt 30 kr. 

Ez a lap Magyarországnak déli határán az Al-Duna mentén elterülő vidék 

egy részét foglalja magában s az 1880—1882. évek felvételeinek eredménye. A vidék 

földtani alkotásában a legegyszerűbb tektonikai viszonyok közt a következő kép¬ 

ződmények vesznek részt: 1. Kristályospalák, melyek az átlag 550 m. magas Lókva 

hegységet alkotják s túlnyomóan chloritpalák, cliloritgnájszok és phyllitek által 

vannak képviselve. Ezen, az egykori partot képező hegységhez hozzá települve 

2. a neogén-korú üledékek, melyek a Fehértemplom környéki, átlag 200 m. magas 

dombokat alkotják, s mely üledék alsó része szármátkorú homokkövekből és homo¬ 

kokból míg felső része, a pontusi korhoz számított csokoládészínű agyagmárgából 

és különféle színű homokokból áll, s Langenfeldnél azt az érdekes faunát rejti 

magában, melyet ugyancsak Halaváts a Magy. kir. Földtani Intézet Évkönyvében 

(VI. k. 147. 1.) nem rég írt le. A vízszintes állásában meg nem zavart neogén-korú 
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üledékre 3. a diluvium képződményei következnek, melyek a lap nyugati felén 

lévő, mindinkább ellaposodó területet alkotják, s a melyek közt a szerző három tagot 

különböztet meg. Ezek egyike mocsárképződésű sárga agyag; másodika és har- 

madika pedig a lösz és a homok. Ez utóbbiból képződött a jelenkorban 4. az az 

óriási futóliomok-terület, mely a lap nyugati részén terül el, s mely nem csak 

hazánk, de egész Európa legimpozánsabb futókomok-területe. 

A vidék egyszerű, túlnyomólag laza kőzetekből álló alkotását tekintve, nem 

csuda, ha kevés a használható anyagok száma, s e tekintetben figyelmet érdemel a 

rébenbergi szármát korú homokkő s a Néra kavicsa, melyeket tényleg értéke¬ 

sítenek is. 

E laphoz északról közvetetlenül Versecz vidéke csatlakozik, melynek felvétele 

szintén be van fejezve s térképe magyarázó szövegével együtt a legközelebbi napok¬ 

ban keiül forgalomba. 

8. Kolozsvár vidéke. Magyarázat a 18 zóna, XXIX rovat jelű 1 : 75,000-es 

mértékű laphoz, Dr. Ivoch Antal, egyetemi tanártól. Nagy 8-adrét, 

22 lap. Budapest, 1884. — A térkép ára 3 frt, magyarázattal együtt 

3 frt 25 kr. 

E lap területén a harmadkoriaknál idősebb rétegek nem bukkannak ki a fel¬ 

színre, tömeges kőzet sehol sem mutatkozik. A harmadkon rétegek mellett azon¬ 

ban a diluviális és az alluviális üledékek is kiváló szerepet játszanak. Az összes rétegek 

az Erdélyi Medencze közepe felé (EK-re) lejtenek és csak az északkeleti sarokban 

(Iklód, Maró) dőlnek a legfelső harmadkori rétegek ellenkező (D vagy DK-i) 

irányban. 

A területet alkotó rétegek sora, alólról fölfelé haladó rendben, a következő: 

I. Eocze'n sorbeli képződmények: 1. Alsó tarkaagyag-i-étegek. 2. Perforata 

rétegek. 3. Alsó durvamész rétegek. 4. Felső tarkaagyag rétegek. 5. Kolozsvári 

rétegek (Felső durvamész-rétegek). 6. Intermedia-rétegek. 7. Brédi-rétegek(Bryozoa- 

tályag- és márga-rétegek). 

II. Oligoczén sorbeli üledékek: 1. Hojai-rétegek. 2. Csokmányi-rétegek. 

(Mérai-rétegek). 3. Aquitaniai rétegek. Ezek feloszlanak : a) Forgácskúti, b) Felleg- 

vári v. Corbula, e) Zsombori és d) Puszta-Szt.-Mihályi rétegekre. A térképen mind 

a négy réteg-csoport összefoglalva egy színnel van jelölve. 

III. Neogén sorbeli üledékek: 1. Korodí rétegek. 2. Kettősmezei foraminifera 

tályag (Schlier). 3. Hidalmási rétegek. 4. Mezőségi rétegek. 

IY. Diluvium és Allurium. Leginkább Kolozsvár környékén vannak kifelődve, 

A harmadkori rétegeket borítják. 

Végűi a használható ásványok és kőzetek, forrás- és talajvízviszonyok fel¬ 

sorolása és ismertetése fejezi be a füzetet. 

Az 1885. évi budapesti kiállítás bányászati, kohászati és földtani (VI-ik) 

csoportjának részletes katalógusa. Kiadja a VI. csoport szakbizottsága. 

Budapest, 1885. LVIII. es 196 lap. 12 táblával. Kis 8-adrét. Ára 1 frt. 

E szerény czím alatt jelent meg az a 17 nyomtatott ívre teijedő munka, mely 

kalauzúl szolgál az országos kiállítás VI. csoportbeli tárgyainak megtekintésénél 
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s egyszersmind megkönnyíti a kiállítás látogatóira az ország bánya- és kohóiparának, 

valamint a geológia művelése körül kifejtett tevékenységnek tanulmányozását. 

A mű két részből áll: Bevezetésből és a tulajdonképi katalógusból. A beveze¬ 

tés első fejezete Hantken MmsÁ-nak az 1873. évi bécsi kiállítás alkalmából írt 

ismertetése nyomán Böckh -János és dr. Hofmann Károly tollából az ország 

geológiai viszonyainak vázlatát adja, a második fejezetben pedig, ugyanazon forrás 

alapján, Gezell Sándor bányatanácsos Csekély módosítással Magyarország bányá¬ 

szatát és vasiparát ismerteti vázlatosan. A tulajdonképi katalógust Zsigmondy 

Vilmos bizottsági elnök útmutatásai szerint Farkass Róbert, a bizottság jegyzője 

szerkesztette. Ez utóbbi részben a VI. csoportnak 236 kiállítója betűrendben van 

felsorolva. Minden kiállító neve után a tőle kiállított tárgyak részletes jegyzéke 

következik, ez után pedig a bizottsághoz beérkezett kérdőívek adatai alapján átné- 

zetes ismertetéseket ád a katalógus a kiállításon képviselt összes magán és kincstári 

bánya- s kohóművek, hivatalok stb. üzeméről, berendezéséről s azonkívül az 

egyes telepeknél használt gépeket, a nyersanyagok felhasználásának mértékét, a 

termelési és munkásviszonyokat felette érdekes statisztikai adatokkal illusztrálja. 

A VI. csoport tárgyai a kiállítás területén szétszórt 12 épületben, jelesül a 

bányászati csarnokban, a pénzügyminisztérium pavillonjában, a horvát pavillonban 

és egyes kiállítók külön paVillonjaiban lévén elhelyezve, kellő tájékozás végett min¬ 

den egyes kiállítónál meg van jelölve, hogy tárgyai hol találhatók. A katalógushoz 

mellékletül Brüimann Vilmos összeállítása szerint 12 táblán 32 diagramm van 

csatolva, melyek Magyarországnak az 1864-—1883. évek alatti bányászati statisz¬ 

tikáját tüntetik elő. 

Válasz Dr. Primics György urnák «Az eperjes-tokaji kegyláncz északi 

részének trachytjai» czímü dolgozatomat illető észrevételeire. (L. Föld¬ 

tani Közlöny. XV. 1884. 148—153- lap.) 

Sokáig haboztam, vájjon válaszolják-e arra a heves támadásra, melyet 

Primics úr dolgozatom ellen intézett ? De nehogy hallgatásomból valaki azt követ¬ 

keztesse, hogy Primics úrnak minden állítása megfelel a tényeknek és hogy dol¬ 

gozatom valóban olyan szarvas hibákban leledzik, a minőket Primics úr kiolvas 

belőle, szükségesnek tartom, hogy legalább röviden felvilágosítással szolgáljak. 

Álláspontomat dolgozatom külalakjára és beosztására nézve a szerkesztő urak 

a tényállásnak teljesen megfelelően vázolták a szerkesztői megjegyzésben, s ennél¬ 

fogva csak azt óhajtom még előrebocsátani, hogy a Földtani Közlönyben közzétett 

értekezésem mintegy folytatása és kiegészítése a m. tud. Akadémia Mathem. és 

természettud. Közleményeiben (XVHI. k. IX. sz.) «Jelentés az eperjes-tokaji hegy- 

láncz északi részében tett utazásról» czím alatt, megjelent dolgozatomnak, a mint 

az illető helyen ki is tettem. 

Ha Primics úr ezt tekintetbe veszi, tisztába jött volna az iránt, hogy mely 

trachytokat értettem én augit-tracliyt, melyeket amphibol-trachyt és melyeket am- 

phibol augit-tracliyt alatt. Mert bármilyen szőrszálhasogató legyen is az ember, az 

még sem járja, hogy a nagyon alárendelten előforduló és legtöbbnyire csak a 

nagyító alatt észrevehető elegyrésznek az illető trachyt-typus elnevezésében olyan 

szerepet juttasson, mint a tömegesen fellépő társ-ásványnak. Az amphibol- 
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trachytnak (andesitnek) neveztem kőzetet minden számba vehető geológus annak 

fogja nevezni. S ha Primics úr ezt az eljárásomat nem helyesli, megnyugtatásomra 

szolgál, hogy egy Szabó vagy Doelteb szintén beszél oly amphibol-trachytról, mely¬ 

ben augit is van, sőt aránylag kevés az oly amphibol-trachyt, melyben augit is ne 

volna. Egyébiránt, hogy Primics úr is meg legyen nyugtatva, ide iktatom egy bizo¬ 

nyosan tőle is tekintélynek elismert tudós, Rosenbusch tanár szavait: «Der Augit 

ist überaus verbreitet in den Glimmer- und Hornblendeandesiten, zumal als Ge- 

mengtlieil ikrei* ** Grundmasse in kleinen Ivörnchen und Sáulchen. Aber auch unter 

den Einsprenglingen erscheint er oft neben dem Glimmer und dér Hornblende.» 

S mindamellett Hornblendeandesitnek nevezi Rosenbusch is ezt a kőzetet. Külön¬ 

ben a Földtani Közlönynek ugyanazon füzetében, a melyben Primics úr birálata 

megjelent, Szontagh Tamás értekezésében a 102. lapon normális augit-trachytról 

van szó, melyben már makroszkópos vizsgálatnál «alárendelten több-kevesebb 

fényes amphibol van kiválva». Ezekből láthatja Primics úr, hogy az általam hasz¬ 

nált elnevezések nem az én találmányaim, hanem hogy azok általánosan elfoga¬ 

dottak. En az augitot csak ott tartottam az elnevezésben felveendőnek, a hol az 

nagyobb egyénekben és oly számban fordúlt elő, hogy megközelítette az amphibol 

mennyiségét, s azért szólok augit-tartalmú amphiboltrackytról és ampkibol-tartalmú 

augit-trachytról. Ezen szempontból kiindulva ma is fentartom a czikkemből folyó 

következtetést, hogy az általam leírt hegység kőzetei sorában uralkodó az augit- 

trachyt és alárendelt az amphibol-trachyt, míg az amphibol-augit-tracliyt és a biotit- 

traehyt a ritkaságok közé tartoznak. 

A kőzetek leírásának sorrendjét illetőleg legczélszerűbbnek találtam a geogra- 

phiai szempontot felosztási alapúi használni, minthogy ezzel egyszersmind a leírt 

kőzetnek előfordúlási helye is meg van állapítva. 

A mi Primics úrnak a trachytok rétegességére vonatkozó gúnyos megjegyzéseit 

illeti, azokra a következőket válaszolhatom. Hogy a trachytok tömeges kőzetek, 

azt igen jól tudom és hogy a tracliytoknál táblás elválás is van, az sem ismeretlen 

előttem; s ha Primics úr ezen állításom igaz voltában netalán kételkednék, nézzen 

utána az iskolák számára írott könyveimben, ott megtalálja még a rajzot is. Ha 

mindamellett a trachytok rétegességéről szóltam, azért tettem, mert e sajátságos 

szerkezet feltűnő voltát óhajtottam különösen kiemelni. Hogy nem üledékes kőzetek 

rétegei lebegtek szemem előtt, azt egy kis jó indulattal Primics úr is tudhatta volna. 

Különben eruptív kőzetek is alkothatnak néha rétegeket, például ha több lávafolyam 

egymás fölé kerül. 

Hasonlóképen állok Primics úr többi megjegyzéseivel is. «Eddigelé augit és 

kvarcz társulása az andesitekben sehol a világon még nem constatáltatott» mondja 

egyik helyen. Hogy lássuk, milyen értékű ez az apodiktikus ítélet, ide írom 

Rosenbusch következő szavait: « Ein kleiner Quarzgehalt bei den Augit-Andesiten 

kommt hie und da vor.» Folytatólag elő is sorolja mindazon helyeket, hol az augit- 

andesitekben kvarczot észleltek. Tehát már augit-andesitekben is van néha kvarcz, 

a tőlem leírt kőzet pedig nem is augit-andesit, hanem angit-tartalmú ampliibol- 

andesit (trachyt) és az amphibol-andesitekben elég gyakori a kvarcz. Rosenbusch 

* Mikroskopische Physiographie. .99 lap. 

** Ugyanott, 412 lap. 
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erre vonatkozólag azt írja : «Der Quarz íindet síeli als selbststáncliger Gemengtbeil 

in vielen Amphibol- und Glimmer-Andesiten in sehr wechselnden Mengen.» 

Primics úr ugyanezen kőzetre (l3) vonatkozólag még a következő megjegyzést is 

teszi: «Ugyanazon lapon oly ampliibol-tracliyt Íratott le, a melyben a szerző szerint 

az augit számra nézve felülmúlja az amphibolt.» így odaállítva a dolgot, valósággal 

felfoghatatlan volna osztályozásom alapja, csakhogy — a tényeket így elferdíteni 

nem szabad! Én világosan kitettem, hogy puszta szemmel csak amphibol észlel¬ 

hető, augit pedig nem. S midőn a nagyító alatt észlelhető augitról azt mondom, 

hogy számra nézve felülmúlja az amphibolt, mindjárt hozzá teszem : «<x méretekre 

nézve azonban messze elmarad mögötte». Ezt a mondatot azonban a bíráló úr 

elhagyta, mert különben nem sült volna el fényes rakétája. 

A mi a porphyros és mikrokristályos meg mikroporphyros elnevezéseknek az 

egyes ásványokra való alkalmazását illeti, elismerem, hogy az nem helyes, a mennyi¬ 

ben ezek a helyett állnak, hogy porphyrosan, mikrokrystályosan vagy mikropor- 

phyrosan «vannak kiválva." Én igen sok esetben ezen utóbbi teljes körülírást is 

használtam, de sokszor éltem a kifogásolt rövidítéssel is, feltevén, hogy leírásom 

érthető leszen ilyképen is ; de csalódtam, Primics úrban sajnálatomra egész foga¬ 

lom • zavart idézett elő. 

Az 1' számú példány leírásánál Primics úr gáncsolja a következő mondatot: 

«Augit a rendelkezésemre álló és a kőzet mállott voltánál fogva csak kicsiny csiszo¬ 

latban nincsen" — mivel nagy csiszolatról nem teszek említést. Ilyképen közölve a 

dolgot, teljesen igaza van Primics úrnak, de ha tekintetbe veszszük, hogy a szom¬ 

szédos kőzetek mindegyikében több- kevesebb augit is van, nem volt felesleges ezt 

a negatív eredményt felemlíteni és egyszersmind annak valószínű okát is meg¬ 

jelölni, nehogy egy későbbi vizsgáló, a ki esetleg nagyobb csiszolatban angitot is 

fogna kimutatni «.érthetetlen "-nek találja, hogy én ezen kőzetben augitot nem 

láttam. A mi a kétféle amphibolra vonatkozó megjegyzését és az e tekintetben 

kifejezett kétkedését illeti, arra nézve a következőket válaszolhatom : ((Nemcsak az 

1' számú példányban, hanem mint a leírásból kivehető, számos másban is, kétféle 

amphibol van : egy világos, többnyire zöldes színű és egy fekete övvel (magne- 

tittal ?) környezett sötét színű. Hogy ez az előfordulás nem első eset, de nem is 

valami magától értetődő, bizonyítja Rosenbusch következő közlése (id. h. 299. lap) : 

«In hokem Grade überraschend ist es, dass in Gesteinen, in welchen Magnesia- 

Glimmer und Hornblende, entweder beide zugleicli, oder einzeln mit Augit asso- 

ciirt sind, die beiden ersten stets, dér letztere, und wenn grüne Hornblende vor- 

handen ist, aucli diese nie von einem Magnetitkranz umgeben wird.» S azt talán 

csak elhiszi, hogy én egy sötét övvel körülvett amphibolt meg tudok különböztetni 

egy olyantól, melynek nincsen ilyen öve. 

A bíráló úr előtt továbbá felfoghatatlan (152.1.), hogy miképen láthattam 

mikroszkóp alatt a vízszintesen lefutó repedéseket és azokra merőlegesen álló 

oszlopokat. Segítségére megyek, talán felfoghatja. A kérdésbeli kőzet fekete színe a 

repedések, vagy helyesebben mondva a válási lapok mentében sötétbarnára válto¬ 

zott át, a mely szín lassan átmegyen a tábla belsejének fekete színébe, a tábla 

széléről letörve egy darabot és azt csiszolva, bármikor megmondhatjuk, hogy a 

csiszolatnak melyik oldala volt a repedés felé irányozva —• az eltérő szín lévén 

útmutatónk. 
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Egy további megjegyzésére, «Egynemű traekyt nem képzelhetőn, az a vála¬ 

szom, hogy én nem is említettem egynemű trackytot. Egyetlen egy helyen írtam: 

«A tömött példányok szurokkőhöz hasonlók, kitünően kagylós törésűek és töme¬ 

gükben egyneműeknek látszanak, s csak elvétve látható egy fénylő földpát-tűcske.» 

Lejebb pedig az áll ezen trachytról: »A nagyító alatt a tömött változat a következő 

szerkezetet mutatja : van benne földpát, augit, amphibol ? magnetit meg sárgás¬ 

szürke alapanyag# stb. A ki ezek után azt mondja, hogy én (tömegükben) egynemű 

trachytokról szólok, az már nem tarthat igényt a biráló nevére. 

Ppimics úr azután gáncsolja, hogy a kőzetekben kivált földpátokat kétféle 

módon is határozgattam, és ennek daczára a földpát több trackytban sehogy sincs 

meghatározva. Ez akifogás nagyon jellemző Primics úr eljárására! Vagy talán nem 

tudná Primics úr, hogy némely tracliyt földpátja nem elég nagy, másé megint nem 

elég ép arra, hogy lángkisérleti meghatározásokra használtassák ? Hasonlóan állok 

a traclivtok tömöttségének meghatározásával. Itt is sokszor a kőzet likacsossága vagy 

mállott volta miatt lehetetlen a pontosabb meghatározás. A likacsosságon lehet 

ugyan segíteni, ha az ember porrá töri a kőzetet, de én mindamellett csak tömött 

és aránylag ép példányokkal tettem meg az illető kísérleteket. 

Végűi Primics úrnak azt az állítását, hogy «szerző legtöbb helyen maga 

magát czáfolja meg elemzésével együtt# rafogásnak kell nyilvánítanom, mert a mit 

én amphibol-trachytnak állítottam, az valóban az, a mint fentebb is kimutattam. 

S így végére érve Primics úr kákán csomót kereső bírálatának, azzal a 

reménynyel teszem le toliamat, hogy sikerült a t. olvasót meggyőznöm arról, hogy 

Primics úrnak ez a fellépése nem csak méltányos, de igazságos sem volt. 

Lőcsén 1885. május hóban. 
Dr. Roth Samu, 

TÁRSULATI ÜGYEK. 
JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

III. SZAKÜLÉS. 1885 MÁJUS 6-IKÁN. 

Elnök: Dr. Szabó .József. 

A napirend előtt jelenti a titkár, hogy a múlt ülés óta ismét három alapít¬ 

vány jelentetett be, a melyek közűi kettő azonnal át is vétetett, míg a harmadik a 

jelen hét folytán fog kifizettetni. Ezek az új alapítók : 

Fi lüp, Szász-Coburg-Gotliai lierczeg ő fensége vasgyárai Polio- 

rellán, egyszerű alapítvány, készpénzben ... __ ... 100 frt 

Besztercze sz. kir. város alapítványa ... ... . ... ... ... 100 « 

Gróf Csáky László, orsz. képviselő ő excell. Budapesten, pártolói 

alapítvány, készpénzben.._ ... _ ... ... ... ... 200 « 

Ezek után az előadók terjesztették elő közleményeiket: 

1. Dr. Posewitz Tivadar: Az ón előfordulásáról Bangka szigetén. Kelet- 

Indiákról a tavaszszal visszaérkezett tagtársunk saját tapasztalásain alapuló érdekes 
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előadásának kivonata a következő : «Bangka sziget geológiai viszonyai meglehetős 

egyszerűek. A gránithegyek körűi kristályos palakőzetek és különféle phyllitek 

telepszenek, a melyek a gránitot köpenyszerűleg körülveszik. 

Az ónércz részint a gránitokba behintve, részint pedig telérekben fordúl elő, 

a melyeknek kibukkanó része, az úgynevezett vaskalapja («der eiserne Hut») helyen¬ 

ként látható is. De leggyakrabban mégis az úgynevezett Zwittergestein * alak¬ 

jában található az ón. Ezeken az eredeti termőhelyeken azonban nem bányászszák. 

Másodfekhelyeken, az úgynevezett mosó-ón lerakodásokban igen messzire el 

van terjedve, de szabálytalanúl. Legérdekesebbek a mosó-ón lerakódások az északi 

gránitvonulatban (Blinju, Sungei Liat, Merawang) és a bangkai középhegységben, 

a Mangkolban; legkevesebb bennök az érez a déli gránitvonulat>ban(Koba, Taboali), 

a Permiss-hegységben stb. 

A mosó ón lerakódások között meg kell különböztetnünk a helyben keletke¬ 

zetteket és a vízhordta képződményeket (hegyi és völgyi ón ; kulit és kollong). Az 

előbbiekben az ón mindenütt el van terjedve a fekhely egész tömegében ; az utób¬ 

biakban az ón csupán egyetlen egy rétegre szorítkozik, melynek vastagsága néhány 

centiméterre rúg. A völgyi mosó-ónlerakódások fedője változó vastagságú és tömegű 

agyag- és homokrétegek; az ónfekhelyek fekűje a szálban álló, de elmállott, több¬ 

nyire elkaolinosodott kőzet (gránit vagy phyllit). 

Az ónércz többnyire aprószemű és igen tiszta; a legjobb ónérezben 94% SnO 

(74% Sn) van. Megkülönböztetnek vöröses érczet, fekete érczet és finom fekete homo¬ 

kot. — Az első ón-ásók malájok voltak, a kik apró aknákat ástak s úgy bányászták 

az ónt, a melyet azután a folyóban kimostak. .Jelenleg kizáróan khinaiak az ón-ásók, 

a kik Bangka szigetén 1735 óta megtelepedtek. Az ő bányászkodásuk lényegében 

véve abból áll, hogy folyó vízzel valamennyi réteget elmosatnak, míg az érezréteg 

tartalma, mint legnehezebb anyag, a mosócsatorna fenekén rakódik le. Az össze¬ 

gyűlt ónérczet évenként egyszer megolvasztják. 

A bangkai ón igen tiszta; tisztátalanságokból (Fe, S) átlag csak 0-016% szo¬ 

kott benne előfordúlni, ennélfogva nem is finomítják. 

Bangka szigetének összes óntermelését mind e mai napig 308,000 tonnára 

becsülik. Legtöbbet 1856-ban bányásztak, 6400 tonnányit; míg az utóbbi években 

átlag csak 3800 tonna került ki. — Az ón pénzértéke az utóbbi 30 év alatt +160 

millió holland forintra rúgott; 1856-ban egymagában 9.880,000 forintra, jelenleg 

pedig évenként 3—4 millió frt a pénzértéke. —- Az előadó később még vissza fog 

térni e tárgy ismertetésére. 

2. Dr. Schhidt Sándor a Pokhausz hegy kőzetét vizsgálta meg és kideríté, 

hogy ebben az Augitrackytban az augitos elegyrész Hypersthen. E hegy Selmecz 

környékén a Kis-Szitna közelében van. Előadó az anyagot dr. Szabó József egye¬ 

temi tanár úrtól kapta. 

3. Dr. Schafarzik Ferencz, a lörinczi Mulató hegy geológiai viszonyait ismer¬ 

tette. (Bővebben fogjuk közölni.) 

4. Dr. Pethő Gyula Baltaváj' ősemlőseit ismertette s jellemző alakjait az 

* A sajátságos ■<Zwittergestein» magyarázata megtalálható Cotta «A jelen 

geológiáján 154. lapján. 
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európai és az indiai egykorú faunák alakjaival is összehasonlította. Előadásának 

lényege a jelen füzet 273—283 lapjain foglalt jelentésben található. 

5. Zsigmondy Vilmos egv mediterrán jellemű C'onus kőmagvát mutatja be, 

mely a Verespataki üledékes lerakódásokból került. E példány az által válik kiváló 

érdekűvé, hogy eddigelé az első kövület, melyet ama rétegekből ismerünk. Jelen¬ 

levő tulajdonosa, Dr. Hoitsy Pál, országgyűlési képviselő, az érdekes kövületet a 

m. kir. földtani intézetnek ajándékozta, a mit a szakülés tetszéssel vett tudomásul. 

Végűi a szakülés egyhangúlag csatlakozik a választmány elhatározásához, 

hogy a május 27-ikén kitűzött szakülés később, t. i. szeptember közepén, a bányá¬ 

szati és kohászati congressus alkalmával tartassák meg. 

II. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885 ÁPRILIS 1-ÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

Elnök jelenti, hogy a múlt ülésből kiküldött bizottság az országos segély 

érdekében kérelmező folyamodványt elkészítette s azt február 19-ikén nyújtotta át 

Trefort miniszter úr ő Excellentiájának, a ki a bizottságot igen kegyesen fogadta 

s kedvező reménynyel bocsátotta el magától. —Örvendetes tudomásúl szolgál. 

A titkár előterjeszti a szakülésen már felolvasott alapítók és rendes tagokúi 

ajánlottak névsorát, — a mi örvendetes tudomásúl szolgál. Az ajánlottak mindany- 

nvian egyhangúlag megválasztattak. 

Ezzel kapcsolatban jelenti a titkár, hogy az alapítványokúi befolyt összegeket 

azonnal b1 o-os magyar papirjáradék kötvényekbe fektette. — Helyesléssel vétetik 

tudomásúl, 

Továbbá, hogy a társulat birtokát képező földhitelintézeti zálogleveleket 

elnöki felhatalmazás alapján szintén 5°/°-os papirjáradék kötvényekre convertálta 

és pedig mind a vásárlásra mind az eladásra kedvező árfolyam mellett. 

Eladatott 3000 frt névleges értékű 51-20;o-os és 600 fid névl. értékű 4V2°/o-os 

földhitelintézeti záloglevél, összesen 3600 frt értékben. 

Ennek az árán vásároltatott 3900 frt névleges értékű 5%-os magyar papir¬ 

járadék kötvény úgy hogy e conversió által a társulat alaptőkéje 300 írttal, az 

évi jövedelme pedig 3 írttal emelkedett. — Helyeslőleg vétetik tudomásúl. 

A társulat alaptőkéje ezek után a jelen év január l-étől a közgyűlésig 

400 írttal, a közgyűléstől máig névleges értékben 1000 írttal, a conversió által 

pedig 300 írttal emelkedett, összesen 1700 írttal. 

Az alapítványok készpénz-maradékát is hozzá számítva, a társulat alaptőkéje 

a mai napon 8224 frt 18 kr., vagyis 3624 írttal több mint a triennium elején volt.— 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 

Czanyuga pénztárnok jelenti, hogy a kereskedelmi banknak egy 100 frtos 

záloglevele kisorsoltatott, az árából 5°/o-os papirjáradék vásároltatott, az 5 frt 

50 kr, maradék pedig az alaptőke készletéhez csatoltatott. — Tudomásúl szolgál. 

A titkár elszomorodással jelenti, hogy a múlt ülés óta két tagtársunkat ragadta 

el a halál: Éber Nándor országgyűlési képviselőt és Zemlinszky Rezső kir. taná¬ 

csost és nyug. bányaigazgatót. — Szomorú tudomásúl szolgál. 

Hursch Ágoston bányavállalkozó, — a ki tavaly saját óhajtásáig kihagyatott 

a névsorból — ismét vissza óhajt lépni. — Tudomásúl vétetik. 
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A göttingai «Königliche Gesellschaft dér Wissenscliaften# — mely a földtani 

intézettel csereviszonyban áll —• kéri a «Földtani Közlöny# I—XII. kötetét aján¬ 

dékba.—Minthogy a régebbi kötetekből kettő már teljesen elfogyott, a IX-ik kötet¬ 

től fogva fog megküldelni, a midőn már német Supplement is volt hozzácsatolva. 

Dr. Staub Móricz tagtársunknak a közgyűlésen elfogadott indítványa ügyé¬ 

ben Semsey Andor elnöklete alatt dr. Staub és dr. Schmidt választan, tagból álló 

bizottság küldetik ki, azzal a megbizással, tennének javaslatot, miként kellene a tár¬ 

sulatnak eljárni, hogy az indítványban foglalt tervet testté változtassa. 

A társulat felszaporodott vagyonának miként leendő elhelyezésére nézve 

javaslattételre Semsey Andor elnöklete alatt Ghyczy Géza r. tag. műegyetemi tanár 

s a keresk. akadémia igazgatója, Czanyuga pénztárnok s a titkárok neveztetnek ki. 

Ezek után nehány folyó ügy intéztetett el. 

III. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885 MÁJUS 6-IKÁN.* 

Elnök : Dr. Szabó József. 

I. A múlt — április 1-én tartott — választmányi ülés Jegyzőkönyve felolvas- 

tatik és — észrevétel nélkül hitelesíttetik. 

II. A titkár jelenti, hogy gróf Csáky László, országgy. képviselő Budapesten 

200 frt. alapítványnyal a pártoló tagok sorába óhajt lépni; ajánlja Zsigmondy alel- 

nök. Fülöp, Szász-Coburg-Gotliai herczeg vasgyárai részéről Poliorrelláról 100 fr 

alapítvány, Beszterczebánya sz. kir. város részéről szintén 100 frt alapítvány érke¬ 

zett be. — Pártoló, illetve alapító tagokul mind a hárman egyhangúlag megválasz¬ 

tatnak.— E bejelentett alapítványokkal a társulat alaptőkéje 8600 írtra emelkedett, 

a mi örvendetes tudomásul szolgál. 

III. Rendes tagúi ajánltatik: a zombori m. kir. állami főgymnasium; ajánlja 

Böckh János. — Egyhangúlag megválasztatott. 

IV. Három tagtársunk több év óta se tagdijat nem fizet, se a titkári levelekre 

nem válaszol. — Kihagyatnak a névsorból. 

Y.—VI. Folyó ügyek intézteinek el. 

VH. A nagymélt. pénzügyminisztérium véleményt kér dr. Hankó Vilmos, 

dévai tanár tervezett munkájára nézve, melylyel az erdélyrészi sósforrások és eset¬ 

leg konyhasótelepek sójának teljes chemiai elemzését óhajtaná keresztül vinni, kérve 

a minisztérium támogatását. — Ezzel kapcsolatban felhívja a minisztérium a tár¬ 

sulatot, hogy 1881-ik évi vállalkozásáról, a magyarországi sósvizek elemzéséről is 

adna egyszersmind tájékoztató jelentést. — Véleményadás végett dr. Wartha 

Yincze és dr. Ilosvay Lajos választan, és r. tagoknak adatik ki. 

VHI. Dr. Fischer Samu benyútotta a társulat megbízásából s a nagyin, pénz¬ 

ügyminisztérium támogatású\Tal (az elemzésre beküldetett sósvizek alapján) készí¬ 

tett dolgozatának «Magyarország konyhasós vizeinek# átnézetes chemiai elemzése 

kéziratát. — Megbirálás végett dr. Wartha és dr. Ilosvay tanár uraknak adatik ki. 

IX. A titkár előterjeszti, hogy a Közlöny terjedelme az idén ismét fenyegetően 

kezd növekedni: az eddig kiadott 5 füzet terjedelme 13P2 ív. Ha ehhez hozzászámít¬ 

juk a legközelebb kiadandó 6—10 füzetet, melyben a földtani intézet évi jelentései 

* Még nincs hitelesítve. 
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maguk 18 ívet- foglalnak el, máris túl járunk az előirányzaton, mely nem terjed 

többre mint 26—30 ívre, holott az említett 10 füzet terjedelme már közel 34 ívre 

rúg. — Azt a kérdést veti fel ennélfogva, hogy kiadassanak-e még az őszre a már 

beérkezett kéziratok vagy sem ? 

Zsigmondi alelnök úr ajánlatára és ama kijelentésére, hogy a jövő évvel 

úgyis kedvezőbb viszonyok várnak a társulatra, a választmány belenyugszik, hogy 

az Őszre még egy mérsékelt terjedelmű füzet adassák ki, még ha azt koczkáztatnók 

is, hogy az idei deficitet a jövő évi készletből kellend fedeznünk. 

X. A választmány az elnök urak ajánlatára elhatározza, hogy a május 27-ikére 

kitűzött szakülés szeptember közepe táján tartassák meg, midőn a bányászati, kohá¬ 

szati és földtani kongressus Budapesten fog ülésezni, a melyhez harmadik szakosz¬ 

tályúi társulatunk is csatlakozott. 

XI. Minthogy a megelőző határozat értelmében a jelen ülésszakban ez volt a 

választmánynak utolsó rendes ülése — a függőben levő ügyeknek, a kinevezett 

bizottságokkal leendő elintézésére, valamint az időközben netalán fölmerülő új 

teendőknek belátása szerinti intézésére a választmány az elnökségnek megadja a 

felhatalmazást. 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYAI.* 

I. Czélja. 

1. §. A magyar Földtani Társulat tudományos egylet, melynek czélja: 

a földtan mivelése és a földtani ismereteknek az országban való terjesztése. 

2. §. Ezen czel biztosabb elérhetése végett jogában áll a magy. Föld¬ 

tani Társulatnak más hasonnemü tudományos társulatokkal szoros össze- 

köttetesbe lépni, mely viszonyok külön egyezmények által fognak szabá¬ 

lyoztatok 
II. Eszközök. 

3. §. A jelentékenyebb eszközök : 1. Szakgyülések tartása. 2. Földtani 

Közlöny kiadása. 3. Föld- és őslénytani tárgyak gyűjtésé. 4. Egyes vidékek 

földtani átkutatása. 5. Fiók-egyletek létesítése. 

III. Tagok. 

4. §. A Társulat tagjai: a) tiszteletiek, b) pártolók, c) alapítók, d) ren¬ 

desek, e) levelezők, mindnyájokat a Társulat oklevéllel látja el, melyekért 

a rendes tag egyszer mindenkorra 2 forintot fizet. 
5. §. Tiszteleti tagokul oly jeles egyéneket választ a Társulat, kik a 

* Alapszabályaink külön kiadása a jelen év elején elfogyott s ennélíogva nehány 

tagtársunk okleveléhez már nem mellékelhettük. Minthogy új kiadásról mindenesetre 

kellett gondoskodnunk, a készen álló szöveget czélszerűnek tartottuk a Közlönybe is 

fölvenni, a hol tagtársaink kényelmesen megtalálhatják. 
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földtanban magokat kitüntettek; ezeket a közgyűlés valamely tag ajánla¬ 

tára általános szótöbbséggel választja. 

6. §. Pártoló tagsági okleveleket oly egyéneknek osztogat a Társulat, 

kik ennek pénzerejet legalább 200 írttal nevelik. 

7. §. Alapító tag az, ki egyszerre 100 forintot fizet be a társulati 

pénztárba. 

8. §. Eendes tag mindenki lehet, ki ebbéli szándékát vagy maga, vagy 

más rendes tag által a titkárnak bejelenti s az alapszabályokban foglalt 

kötelességeket pontosan teljesíti, az új tagok a szakgyűlesnek lé ven be- 

jelentendők. 

8Va §. Levelező tagokul oly egyeneket választ a Társulat, kik a Tár¬ 

sulat czeljainak elérésében lényeges szolgálatot tettek. Ezeket a választ¬ 

mány választja. 

9. § A rendes tagok a Társulatba léptök által kötelezik magukat a 

Társulat költségei fedezésére évenkint öt o. é. forintot fizetni; a Társulat¬ 

ból kilépni szándékozók ezt egy félévvel előbb kötelesek a titkárral tudatni. 

10. §. A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő vagy egye¬ 

nesen a titkárnál, vagy a Társulat szolgája által, kinek a helybeli tagok 

díjainak nyugtái át lesznek e vegre adva. 

11. §. Ha valamely ki nem lépett tag évi díját az első negyedben be 

nem fizette volna, akkor a Társulat az illető összeget postai utánvétéi útján 

fogja beszedetni, hol természetesen a postai költségét a hátralékos tag 

tartozik fizetni. — Az utánvételes level el nem fogadása eseteben az illető 

a tagok sorából kilépettnek fog tekintetni. 

12. §. A Társulat minden tagja szavazati joggal bir, melyet a közgyűlé¬ 

seken gyakorolhat, ezen fölül a Társulat által kiadandó munkálatokból 

ingyen példányt kap s a Társulat könyveit használhatja. 

IV. Ügyvezetés. 

13. §. Pártfogóul oly férfit választ és kér fel a társulat, ki a földtan 

iránt vonzalommal viseltetik s a társulat fényét es diszét emeli. Ezen állás 

élethosszig tart, választása általános szótöbbséggel történik a közgyűlésen. 

14. §. A Társulat ügyeit a választmány intézi, mely az elnökből, alel- 

nökből, első és másod titkárból, penztárnokból s még más 12 választmányi 

tagból áll. 

15. §. Az elnök képviseli a Társulatot a hatóságok es más személyek 

irányában, a Társulat gyűléseiben elnököl, a közgyűléseken a Társulat 

állásáról tudósít a Társulat pénzügyeire felügyel, a választmány által ren¬ 

delt pénzösszegek kifizetését utalványozza, a titkár által vezetett jegyző¬ 

könyvet és társulati határozatokat ellenjegyzi, a választmányi és közgyű¬ 

léseket öszehivja s szükség esetében rendkívüli gyűléseket is tarthat, 

szavazatok egyformaságánál döntő szavazattal bir. 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. u 
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16. §. Az alelnök az elnököt hatáskörében gyáinolitja, szükség eseté¬ 

ben ennek helyét pótolja. 

17. §. Az első titkár viszi a levelezést s a gyűlésekben a jegyzőkönyvet, 

gondoskodik a szakgyűlések tudományos tárgyairól, szerkeszti a kiadandó 

munkálatokat s a gyűlések tartásáról tudósítja a tagokat, a beküldött tár¬ 

gyakat bemutatja, a gyűlések eredményeit a lapokba iktatja, felvigyáz a 

könyvek es folyóiratokra, rólok jegyzéket visz, a tagok számát evidentiá- 

ban tartja, beszedi azoktól az évdíjakat, melyeket a pénztárnoknak átad 

es az évenkinti közgyűlésen a társulat munkálkodásáról tudósít. 

18. §. A másodtitkár az elsőnek segéde, szükség esetében helyettese. 

19. §. A pénztárnok a Társulat pénzeit és ezzel rokon iratait kezeli, 

naplót visz a bevetel es kiadásról, a választmánynak számol s ennek felelős. 

20. §. Az elnökök, titkárok, penztárnok és választmányi tagok, kiknek 

szakértőknek és budapesti lakóknak kell lenni, 3 évre választatnak a köz¬ 

gyűlésén általános szótöbbséggel s titkos szavazattal. 

V. Választmány. 

21. §. A választmány határozza a teendő munkákat, a megvizsgálandó 

vidéket, az nevezi ki az e végre kiküldendő szakértőket, köt velők szerző¬ 

déseket és ad nekik alkalmas utasításokat, ez határozza meg a Társulat 

czélja eléréséből eredő szükségeket s azok megvételét, milyenek: szerszá¬ 

mok, földabroszok, könyvek, — a választmány körébe tartozik végre a 

nyomtatás ügye is. 

A választmány ellenőrzi a pénztári kezelést s azt minden évben leg¬ 

alább egyszer megvizsgálja, joga lévén az elnöknek egy választmányi tag 

kíséretében a pénztárt bármely időben seontrirozni. Végre a választmány 

intézi el azon, a társulati tagok között netán felmerülő viszályokat, melyek 

a Társulatot érdeklik. 

VI. Gyűlések. 

22. §. A Társulat tart köz-, szak- es választmányi gyűléseket. 

23. §. Közgyűlést a Társulat rendesen évenkint egyet tart tavaszszal: — 

szükség esetében az elnök rendkívüli közgyűlést is tarthat, de ez 8 nappal 

előbb a tagok tudomására adandó. 

24. §. A közgyűléseken választatnak a tisztviselők és a választmányi 

tagok, a Társulat anyagi állásáról és szellemi működéséről tétetik jelentés, 

tiszteleti tagok választatnak. A határozatokat a jelenlévő tagok általános 

szótöbbséggel hozzák. 

25. §. A választmányi gyűlés rendesen havonként egyszer jön egybe, 

általános szótöbbséggel határoz, melynek határozatára legalább 5 tag jelen¬ 

léte szükséges. 

26. §. A szakgyülésekben tudományos értekezések tartatnak, a titkár a 
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küldeményeket mutatja be. Rendesen minden 14 nap, kivéve Julius— 

Augusztus, Szeptember, Október hónapokat, a melyekben gyűlések nem 

tartatnak. 

VII. Társulati vagyon. 

27. §. A Társulat jövedelmét képezik: a) a rendes tagok 5 írtnyi évi 

díja, b) az oklevelekért bejövő 2 írt. összeg, c) a pártfogótól és a pártoló 

és alapító tagoktól remélhető járulék és ajándékok. 

VIII. Alapszabályok változtatása. 

28. §. A Társulat alapszabályaiban csak a rendes közgyűlés teheti szó¬ 

többséggel a szükségesnek talált változásokat, melyek helybenhagyás végett 

felsőbb helyre térj esztendők. 

29. §. A Társulat önkenytes feloszlását csak a rendes közgyűlés hatá¬ 

rozhatja el a jelenlevő tagok két harmadának szótöbbségével. 

IX. Felosztás. 

30. §. Ha a társulat bármely okból feloszlik! minden vagyona egy a 

közgyűlés által kijelelendő tudományos czélra fordítandó. 

Böckh János, s. k. (P. h.) Reitz Frigyes, s. k. 

társulati első titkár. társulati eluök. 

10953. szám. Látta a magyar királyi belügyminister. Budán, 1872. 

évi ápril hó 28-án. (P. h.) stb. 

A magyarhoni földtani társulat számára 1884 folytán beérkezett 
ajándékkönyvek és cserepéldányok jegyzéke.* 

— Verzeichniss dér Geschenke und Tauschexemplare 1884. — 

I. Folyóiratok és tudom, társulatok kiadványai. 

Abhandlungen dér Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz.XVTTT. Bánd. Gör- 

litz, 1884. 

Béri elit, 22., dér Oberhessischen Gesellschaft für Natúr- und Heilkunde, zugleicli 

Festschrift zűr Feier des fünfzigjálirigen Besteliens dér Gesellschaft, Giessen, 

im Juli 1883. 

Bollettino dél r. comitato geologico dTtalia. XIV. 9—12; XV. 1—10, Roma, 

1883—84. 

* E művek az 1876-ik évi közgyűlés határozata értelmében a m. kir földtani 

intézet könyvtárába kebeleztettek. 
24* 
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Correspondenzblatt des naturwissenschaftliclien Yereines (früher zoologisch- 

mineralogischer Véréin) in Eegensburg XXXVII. Eegensburg, 1883. 

Értesítő — Orvos-természettudományi (1884-ig a kolozsvári orvos-természettudo¬ 

mányi társulat és az erdélyi muzeum egylet kiadásában, 1884-től fogva 

midőn a társulat beleolvadt a muzeum egyletbe, az érd. muzeum egylet 

orvos-természetudományi szakosztályának Értesítője.)Kolozsvár, 1882—1884. 

I. Orvosi szak. Szerkeszti Klug Nándor. VIII. évf. (1883) 3-ik füzet, 

IX. évf (1884) 1—3 füzet. 

II. Természettudományi szak. Szerkeszti Koch Antal. VII. évf. (1882). 

1—3. füzet, VIII. évf. (1884). 1—3. füzet. 

III. Népszerű szak. Szerkeszti Entz Géza. VIII. évf. (1883.) 1—2., 

4—5 füzet.. IX. évf. (1884). 1—4 füzet.) 

Értesítő. Névjegyzék és tárgymutató a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 

1876—1883 évi kiadványaihoz ; az Értesítő-höz.(1876—1878) és az Orvos-ter¬ 

mészettudományi Értesítő-höz. Készítette Dr. Daday Jenő. Kolozsvárit, 1884. 

Évkönyve — A magyarországi Kárpátegylet XI. 3—4. Igló, 1884. 

Jalirbuck dér k. k. geologisclien Eeichsanstalt XXXIV. 1—4. Wien, 1884. 

Jakrbücker des Nassauischen Vereins für Naturkunde XXXVI. Wiesbaden, 1883, 

Jalires-Berickte des naturwissenschaftliclien Vereines in Elberfeld. VI. Heft. 

Elberfeld. 1884. 

Mittheilungen aus dem Vereine dér Natürfreunde in Eeiclienberg, XV. Keichen- 

berg, 1884. 

Mittheilungen dér k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, XXVI. Wien 1883. 

Magyar Ipar (ezelőtt Anyagi Érdekeink) az orsz. iparegyesület közlönye. V. köt. 

1884. 1-—24 szám. 

Eeport — Annual of the Museum of comporative zoology at Harward college fór 

1882—83 and 1883—84, Cambridge, 1883—1884. 

Eeport of the commissioner of agriculture fór the years 1881 and 1882. Washing¬ 

ton, 1882. 

Selmeczi gyógyászati és természettudományi egylet, 1884 márcz. 22-ikén tartott 

közgyűlésének jegyzőkönyve, összeállította Schelle Eobert, titkár. Selmecz- 

bánya 1884. 

Smithsonian Institution. Washington. 

— Miscellaneous Collections. Vol XXII—XXVII. 1882—1883. 

— Annual Eeport fór the Year 1879 (1880), 1881 (1883). 

Természetrajzi füzetek VII köt. (1883), VIII köt. (1884). Budapest, 1883—84. 

Természettudományi füzetek VII. 4. VIII. 1. Temesvár, 1883—1884. 

Transactions of the Nortli of England Institute of mining and mechanical engi- 

neers. Vol. XXXIII, part II—VI. Newcastleupön Tyne ; 1884. 

Verhandlungen dér k. k. geologischen Eeichsanstalt 1883. 16—18; 1884 1—18. 

Wien, 1884. 

Verhandlungen dér k. k. zoologisch-botanischen Gesellsch. in Wien. Bánd XXXIII 

Wien, 1884. 

Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn XXI. Brtinn, 1883. 

Verhandlungen u. Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissensch. 

XXXIV. Hermannstadt, 1884. 
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II. Egyéb művek. 

Dr. Chyzer Kornél. A szobránczi fürdő ismertetése. Budapest, 1882. Kis 8-adrét, 

22 lap. 

Dr. Félix J., Ueber die nordischen Silurgeschiebe dér Gegend von Leipzig. (Külön¬ 

lenyomat a ((Berichte dér Naturforscli. Ges. zu Leipzig# 1883-ik évi köteté¬ 

ből. 8-adrét 4- lap. 

Foith Károly. Még egynéhány szerény szó stb. (1884- július); Függelék az 1883. 

májusi emlékirathoz; Czáfolat Dr. Primics György megjegyzésére. Kolozsvár, 

1884- deczember. Három röpívecske. 7, 5, 9 11. 

Siegmeth K. Reiseskizzen aus dér Mármaros III. és Mármarosi úti vázlatok. Ill-ik 

folytatás. Különlenyomat a Magyar Kárpát-Egyesület Évkönyvéből. 1884^. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Geológiai fölvételek Magyarországon 1885 nyarán. Az országos föl¬ 

vételek az idén kevés kivétellel ismét közvetetlenűl a múlt évi területekhez* 

csatlakoznak s a fölvételi osztályok is változatlanul megmaradnak (L. Földt. 

Közi. 1884. XIY. köt. 304.1.), úgy hogy a m. kir. földtani intézet tisztviselői 

a jelen évi junius—szeptemberi fölvételi időszak alatt még legnagyobbrészt 

a Magyar-Erdélyi határhegység és a Bánsági hegység területén fognak 

működni a következő programra szerint, mintegy 50 négyszög mérföldnyi 

íölvéteh’e kijelölt területen: 

I. Északi osztály. 1. Dr. Hofmann Károly főgeologus és osztályvezető 

az Ne és Ni (1 : 144,000-es) osztálylapokon még hátralevő terület feldolgo¬ 

zása után kelet felé folytatja fölvételeit a megfelelő újabb (1 : 75,000-es) 

lapok keleti széléig, Szolnok - Doboka- és Szatmármegye területén. — 

2. Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár, mint külön megbízott, 

az N? osztálylap és az általa már feldolgozott (és ki is adott) kolozsvári 

(1 : 75,000-es) nagyobb méretű lap között még megmaradt hézagot tölti ki 

Szolnok-Dobokamegyében. — 3. Matyasovszky Jakab kiegészíti azt a 

keskeny szegélyt, mely az Li osztálylap keleti részén az uj 1 : 75,000 térkép 

16 zóna, XXVII. rovatára esik, hogy ezt egészen elkészítse, azután délre 

fordul s munkáját az Ls osztálylapon folytatja, legnagyobbrészt Bihar-, 

kis részben Szatmár- és Szilágymegye területén. — 4. Lőczy Lajos a Kn és 

Ln osztálylapokon fogja fölvételeit kiegészíteni e lapok északi határáig, de 

egyébként is oly mérvben, hogy az új 1 : 75,000-es (21 zóna, XXV rovat) 

lapot befejezze. Ezen túlazLu lapon folytatja munkáját nyűgöt felé Arad, 

Temes- és esetleg Krassó-Szörénymegye területén. — 5. Dr. Pethő Gyula 

* Az 1884. évi fölvételekről szóló jelentések a jelen füzetben foglaltatnak. 
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befejezi az Ln osztálylapra eső Milova és Berzava közötti krétaterület 

térképezését, azután átmegy az Liu osztálylap területére s a Hegyes-Drócsa 

es a Bihar hegység közt, a Fehér-Körös mentén kifejlődött harmadkori 

öblöt vizsgálja és térképezi, legnagyobbrészt Arad-, részben Biliarmegye 

területen. 

Ti. Déli osztály. 1. Telegdi Roth Lajos főgeologus és osztátyvezető 

az L14 osztálylap területén folytatja működését közvetetlenűl a múlt évi 

határhoz csatlakozva. 2. Halaváts Gyula a Ku és Kis lapokon felvett 

vidéket nyűgöt fele annyira kiegészíti, hogy az új (1 : 75,000-es) 25, 26 és 

27 zóna XXIV. rovat lapok nyugoti szelet elérje, azután az Ln lapon vegezi 

be a reá eső részt s a K13 és Li3 lapokon folytatja vizsgálatait, Temes-, 

Torontál- és Krassó-Szörénymegye területén. — 3. Dr. Schafarzik Ferencz 

az Ma5 lapon folytatja tavaly megkezdett fölvételeit, kizárólag Krassó- 

Szörénymegye területén. 

III. A bányageologiai fölvételek az idén valamivel északibb tájékra 

esnek. Gesell Sándor bányafőgeologus Selmeczbánya vidékének tanul¬ 

mányozását tavaly befejezte. Az idén Körmöczbányára, Barsmegye terü¬ 

letére vonul át, a hol ugyanolyan részletes lapok állanak a fölvétel alapául 

rendelkezésére, mint a minők a selmecziek voltak. 

IV. Böckh János a m. k. földt. intézet igazgatója szokásos szemlútján 

felkeresi az intézet tagjait műdödésök területén, tájékozódást szerez a mun¬ 

kálatok folyamáról és adatokat gyűjt a jövőben követendő fölvételi terv 

erdekeben. Ezen kívül az Lu és L:s osztálylapok területen folytatja eddigi 

tanulmányait, a deli osztály gyorsabb haladását elősegítendő, Krassó- 

Szörénymegye területen. 

E fölvételek főeredmenyei a tel folytán elkészülő s a jövő tavaszra 

kiadandó Eli Jelentés-ben fognak megjelenni, a melyhez ugyanezen idő 

alatt mintegy 4 vagy 5 geologiailag színezett vezérkari térképlap kiadása 

fog csatlakozni, a megfelelő magyarázatokkal. 
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MEGHÍVÓ 

A BUDAPESTI ISíMK ÉVI ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS ALKALMÁBÓL TARTANDÓ BÁNYÁ¬ 

SZATI, KOHÁSZATI ÉS FÖLDTANI CONGRESSÜSRA, 

Magyarország bányászai és kohászai, együttesen a magyarhoni Föld¬ 
tani Társulat tagjaival azon meggyőződésben vannak, hogy kellemes köte¬ 
lességet teljesítenek, midőn az 1885. évi budapesti országos általános kiál¬ 
lítás alkalmából a bányászoknak, kohászoknak s általában a geológia 
minden mi velőjének tudomására hozzák, hogy az országos kiállításon 
Magyarország kőzetei, ásványai és érczei, valamint értékesítésüknek módjai 
tanulságos elrendezéssel kiállítva mutathatók be, minélfogva a társas 
együttlét kölcsönös jó hatásának élvezete szempontjából bányászati, kohá¬ 
szati és geológiai congressus kitűzését határozták el. 

Az alólírt congressusi bizottság nagy súlyt fektet minden ezen szakkör 
iránt érdeklődőnek közreműködésére, s ennélfogva kéri, hogy ezen össze¬ 
jövetelt személyes megjelenésével megtisztelni szíveskedjék. 

A congressus Budapesten 1885. szeptember 14., 15. és 16-án fog 
megtartatni, a honnan 17-en két irányban: éjszaknak Budapestről Diós¬ 
győrbe, Selmeczbányára, Salgó-Tarjánba és vissza Budapestre; delnek 
pedig Budapestről Oraviczára, Aninára, Baziásra, Orsovára, Mehádiára es 
vissza Budapestre fognak 3—4 napra terjedő szakkirándulások intéztetni.* 

Kedvezmények a közlekedési intézetek részéről mind a Budapestre 
utazásra, mind a kirándulásokra, biztosítva vannak. 

A résztvenni kívánók felkéretnek, szíveskednének szándékukat az 
alulírt bizottságnál (Budapest, Yámpalota I. emelet 83. sz.) 1885. augusztus 
hó 10-ig bejelenteni, hogy az illető utazási könnyítések s egyéb részletes 
tudósítások a kellő időben megküldhetők legyenek.** 

Az ügyrend egy példánya szives tudomásul vétel vegett ide van csa¬ 
tolva. (Lásd alább.) Budapest, 1885. július 1-én. 

lovag Kerpely Antal, Zsigmondy Vilmos, 

miniszteri tanács ds 
és központi vasmű igazgató, 

álelnök. 

kir. tanácsos 
és országgyűlési képviselő, 

elnök. 

magy. kir. főbányatanácsos, és kir. 
bánya kapitány. 

Kachelmann Farkas, Gömöry Sándor, 

pénzügyminiszt. fogalmazó, oklev. bányamérnök, 
titkároki 

Gránzenstein Béla, Hoitsy Pál, 

főbányatanácsos, és közp. vasmű országgyűlési képviselő, 
aligazgató, 

Dr. Szabó József, 

Bruimann Vilmos, 

és 

Löwy Sámuel, 

vezérigazgató. kir. tanácsos, egyetemi tanár s a 
magyarhoni földtani társulat elnöke. 

bizottsági tagok. 

* Értesülésünk szerint hölgyek és gyermekek, e kizáróan szakembereknek 
szánt s több ponton fáradságos kirándulásokon nem vehetnek részt. 

** Legczélszerűbben járnának el tisztelt Tagtársaink, ha a jelentkezés alkal¬ 
mával legott az 5 forint részvételi díjat is bekiildenék postai utalványon, a melynek 
szelvényére rájegyeznék, hogy «N. N. társulati tag jelentkezik a bány., koh. és föleit, 
congressusra. i) A lakóhely és utolsó posta világosan kiírandó, hogy a bizottság annál 
pontosabban megküldhesse az igazoló jegyet, a mely a congressusra utazó tagoknak az 
összes vasutakon igen jelentékeny kedvezményt biztosít. 
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A BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ES FÖLDTANI CONGKESSUS 
ÜGYRENDJE. 

1. §. A congressus czélja alkalmat nyújtani a bányászati, kohászati és 
földtani ismeretek és tapasztalatok kölcsönös kicserélésére, valamint a szak¬ 
társak személyes megismerkedésére. 

2. §. Mindenki, a ki akár elméletileg, akár gyakorlatilag a bányá¬ 
szattal, kohászattal vagy földtannal foglalkozik, a congressusban részt 
vehet. 

3. §. A congressus 1885. szept. hó 14-én kezdődik és legfeljebb három 
napig tart. 

4. §. A congressus tárgyalásai részint általános, részint osztálygyülé- 
seken tartandók. 

A tárgyalási nyelv a magyaron kívül a német és a franczia. 
A megállapodásokat az elnökök a szükséghez képest 3 nyelven hirdetik 

ki. A jegyzőkönyv magyar nyelven fog vezettetni. 
5. §. Vallási és politikai vitatkozások ki vannak zárva. 
6. §. A végrehajtó-bizottság a congressus tárgyalásairól jelentést fog 

kiadni, és pedig magyar nyelven. A német és esetleg franczia kiadványok 
teljtartalmu kivonatokban jelennek meg. 

7. §. Mind az általános, mind az osztálygyűleseken választott elnökök 
vagy alelnökök vezetik a tárgyalást. 

A congressus elnökét, alelnökét es titkárát az összes osztáh'ok, az 
osztályok elnökeit, alelnökeit és titkárait pedig ezeknek tagjai választják. 

Egyik osztály elnökét és titkárát a külföldi tagok közül választandja 
a congressus. 

8. §. A congressus előkészítésére 70 tagból álló nagy bizottság működik, 
mely tagjai sorából elnököt, alelnököt, két titkárt, pénztárnokot és 25 tagú 
végrehajtó-bizottságot választ. 

E bizottságok működése a congressus megalakultával megszűnik. 
9. §. Előadások, melyeket a gyűlés tagjai tartani óhajtanak, legalább 

nyolcz nappal előbb a bizottság elnökénél bejelentendők. 
10. §. A magyarországi bányavidékek ismertetésén kívül csak oly elő¬ 

adásnak van helye, melynek tartalma a bányászati, kohászati és földtani 
ismeretek és tapasztalatok újabb vívmányait tünteti fel. 

Habár az előadások élőszóval tartandók, jegyzetek használata azért 
nincsen kizárva. 

Nyomtatott értekezések felolvasása semmi körülmény között nem 
engedhető meg. 

Kívánatos., hogy az előadások tartama fél órán túl ne terjedjen. 
11. §. A congressusra való felvétel a végrehajtó-bizottság által eszkö¬ 

zöltetik. 
A magyarországi résztvevő felvételi jegyet nyer, nevének egy e czélra 

szolgáló külön jegyzékbe történt beíratása és a közös költségeknek fedezésére 
öt (5) osztr. ért. forint befizetése után. 
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BERICHTE 
ÜBEB DIE SITZUNGEN PER ÜNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSGHAFT. 

I. FACHSITZUNG AM 7. JANUAR 1885. 

Prásident: Dr. J. v. Szabó. 

Dr. J. v. Szabó hielt einen Yortrag über die namhafteren Fluorit-Vorkom- 

men Ungarns. (Bereits im Márz-Mai-Heft erschienen, pag. 199.) 

Dr. Sam. Roth aus Leutscliau, spracli über die einstigen Gletscher auf dér 

Südseite dér hőben Tátra. (In vollstándiger Uebersetznng im Januar-Februar-Hefte 

pag. 53.) 

II. JAHRESVERSAMMLUNG AM 4. FEBRUÁR 1885. 

Prásident: Dr. J. v. Szabó. 

1. Eröffnungsrede des Prasidenten. (Pag. 81—92.) Dr. J. Szabó gedaclite in 

lángerer Bede zweier liervorragender Geologen, die dér Wissenschaft im vorigen 

•Jahre dui’cli den Tód entrissen wurden. 

Einer derselben Quintino Sella in Italien (1827—1884) war ebenso ausge- 

zeiclmet als Mineraloge und Geologe, als auch als Staatsmann. Als Gelehrter 

begnügte sich derselbe niclit blos damit als Mitarbeiter selbst aufzutreten, sondern 

war auch bestrebt die Facligenossen in Gesellscliaften und Vereinen zu versam- 

meln und die wissenschaftliche Thátigkeit in gewissen Riclitungen zu concen- 

triren. 

Dér zweite — Ferdinand v. Hochstetteb (1829—1884), Intendant dér k. k. 

Hofmuseen in Wien. war einer dér bekanntesten und liervorragendsten Gelehrten 

Oesterreichs. Dei-selbe wurde durch seine grossen Reisen bekannt, namentlicli 

durcli die Novara-Reise um die Erde und den neunmonatliclien Aufentlialt in Neu- 

Seeland (1857—59) und die Reise mit Fr. Toula nacli Sibirien (1872). Seit 1860 

Professor dér Mineralogie und Geologie am Polytechnikum zu Wien, widmete der¬ 

selbe seine Studien niclit blos dér Geologie, sondern mit besonderer Vorliebe auch 

dér Geograpliie und war als Prásident dér geographischen Gesellscliaft in Wien 
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(1867—82) stets bestrebt die Interessen dieses Vereines zu fördern. lm Jabre 1872' 

erhielt derselbe den sehr ehrenvollen Rnf als Professor dér Naturwissensckaften 

zum Kronprinzen Rudolf und 1876 wurde derselbe zum Intendanten dér k. k. natur- 

historischen Hofmuseen ernannt. In dieser Eigenschaft hatte er die Sammlungen 

unter eine einheitliche Leitung gebracht und den Plán zűr Unterbringung dersel- 

ben in den neuen Prachtbauten entworfen. Ausserdem ist es sein Yerdienst, die sokon 

seit langer Zeit bestandenen drei Sammlungen, die zoologisclie, die botanische und 

die mineralogische durck eine vierte, .die antkropologisck-etknograpkisclie erwei- 

tert zu kaben, zu welcker hauptsácklick er das erste Matériái keferte. 

Von seinen zaklreicken Abkandlungen und Publicationen beziehen siók vier 

auck auf Ungarn (s. pag. 84- untén.) 

lm weiteren Verlaufe seiner Rede bespracli dér Prasident eine neuere Arbeit 

Judd’s (On the Natúré and Relatiom ofthe Jurassic Deposits ívhich underlie Lon¬ 

don ), ferner die Rede Blanford’s, welche derselbe in dér Wanderversammlung dér 

«British Association fór adoancement of Science» in Montreal (Canada) 1S84 kiélt, 

in welcker jenes wiclitige Tkema bekandelt- wurde, d'ass Ablagerungen mit glei- 

clien Faunén und Flórén an von einander entfernt liegenden Punkten niclit immer 

gleicken geologiscliön Alters seien, — und scliliesslick die Monograpkie George 

F. Becker's «Geologi) of the Comstock Lode and the Washoe district».Die Verliált- 

nisse dieses Bergwerkdistrictes sind in mekr als einer Beziekung mit den unseri- 

gen, namentlick den Sckemnitzern verwandt. 

Ferner erwaknte derselbe als einen erfreulicken Fortschritt auf dem Gebiete 

dér Geologie. dass in Rumánien das Bureau für Geologie von nun an ein Jakrbuck 

über seine Arbeiten veröffentlickt, wovon das erste Heft mit dem Titel «Anuarulu 

Biuroului Geológiai, Bucuresti 1884» vorliegt. 

Sckliesslick wird erwaknt, dass wegen dér drokenden Ckolera im verflosse- 

nen Jakre sowolrl die Versammlung dér ungariscken Aerzte und Naturforsclier, 

als auck dér Internationale geol. Congress unterblieb und dass in Folge dessen auck 

die Arbeiten dieses letzteren sick so ziemlick in demselben Stádium betinden, wie 

im Voijalire. 

2. Dem Rechenschaftsberichte des Secretars Dr. J. Pethő entnekmen wir, 

dass sick die Zalil dér Mitglieder im Vorjakre um 52 gekoben kát, worunter 

12 gründende Mitglieder das Stammcapital dér Gesellscliaft um 1500 11. vermelir- 

ten, so dass die Gesellsckaft gegenwártig folgende Mitglieder besitzt: 

1 Protector, 9 Ekrenmitglieder. 25 gründende, 6 correspondirende und 

363 ordentlicke Mitglieder. (Dérén Verzeickniss s. Seite 177 ff.) 

Im Lanté des Jakres wurden 7 Facksitzungen abgekalten, in welcliem von 

14 Mitglieder in 25 Vortragen 39 Abkandlungen und kürzere Mittkeilungen vor- 

gelegt wurden. 

Die Geldergebakrung betreffend : 

Gesammteinnahmen im Jakre 1884 ___ 4-023 ff. 13 kr. 

Gesammtausgaben « « « ___ _ ‘3724 « 70 « 

Verbleibt als Cassarest Ende 1884 .. 298 ff. 43 kr. 

Vermögensstand am 1. Januar 1S85 in AVerthpapieren, 

Pfandbriefen und in Baarem, sammt dem wirklicken 

Cassarest __ 6798 íl. 43 kr. 
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Hierauf kiélt Dr. M. Staub einen Yortrag über die aquitanische Flóra des 

Zsilthales. Derselbe hob hervor, dass das Altér dieser Schichten bereits vor 15 Jak- 

ren von Dr. Karl Hofmann, anlasslich seiner damaligen geologisclien Special- 

Aufnakmen auf Grund dér daselbst gesammelten Fauna als oberoligocdn erkannt 

wurde (Arbeiten dér ung. geol. Gesellschaft Bnd. Y. 1870.) Die Pflanzeníiberreste 

bestimmte und bescbrieb Oswald Heer (Jahrbuch dér ung. geologisclien Anstalt 

II. Bnd. I. Heft 1872), führte aber in dieser Arbeit blos 29 Arten an, welclie aber 

das Altér betreffend vollkommen mit den Resultaten Dr. Hofmann’s überein- 

stimmten. 

Dér Yortragende bescliaftigte sicli bereits seit langerer Zeit mit dér Zsilvöl- 

gyer Flóra, und es stand ilim zu seinen Untersuchungen sammtlickes Matériái zűr 

Verfügung, welches sich seit 15 .Jaliren in dér geol. Anstalt ansammelte und wel- 

ches derselbe in niclit weniger als in 29 Familien einzureiben vermockte. Auf 

einer solclien Grundlage konnte dér Vortragende ein viel genaueres und deutli- 

clieres Bild über die Zsilthaler Flóra entwerfen als dies bisher seinen Vorgángern 

möglich war; derselbe legte aucli ein ideales Landschaftsbild vöm Zsilthale aus dér 

aquitanisclien Periode vor, welclies nacli den Angaben des Autors vöm Maler Béla 

Krieger in künstlerischer Weise ausgefulirt wurde. (Die Arbeit Dr. M. Staub’s wird 

demnachst im Jahrbuche dér ung. geol. Anstalt ersclieinen.) 

III. FACHSITZUNG AM 1. APRIL 1885. 

Prasident: Dr. J. v. Szabó. 

1. B. v. Inkey legt die geologische Uebersichtskarte des ungarisch-rumdni- 

schen Grenzgebirges, vöm Tölgyes-Passe bis zu den Donau-Engen bei Orsóvá, vor. 

Dieselbe setzt sicli grösstentlieils aus den in den letztereu -Jaliren durchgeführten 

Aufnalimsarbeiten ungarischer und rumanischer Geologen zusammen, welcbe bei- 

derseits im Auftrage ibrer Regierung die Erforscliung des nocli wenig bekannten 

Gebirgslandes in Angriff genommen babén. Yon ungarischer Seite sind es die 

bereits theilweise publicirten Arbeiten dér Herren Dr. Primics und Dr. F. Herbich 

sowie des Yortragenden, von Seite Rumaniens aber die Aufnahmen dér im Jabre 

1882 gegründeten geologisclien Anstalt, sowie eine im Jabre 1882 erscliienene geo- 

logiscbe Karte des westlichen Districtes von Herrn Draghiceanu. Von den Arbeiten 

dér rumánisclien geologisclien Anstalt, die unter dér Leitung des Herrn Gregor 

Stefanescu stebt, gébén zwei kurzgefasste Jabresbericbte (Annarulu biuroului geo- 

logicu. Nr. 1 imd 2) Nachricht, wáhrend die Publication dér geol. Kaidén nocli 

ausstelit. 

Die alteren Arbeiten dér österreicbiscben und ungariscken Geologen ergan- 

zen liier und dórt das geologische Bild des Gebirges. 

Dér Vortragende erlautert mm die Grundzüge des geologisclien Baues die¬ 

ser Gebirgszüge, welcbe mittelst zweier, in entgegengesetztem Sinne stattgefunde- 

ner Drelnmgen von dér Erhebungslinie dér Ivarpathen auf jene dér transylva- 

niscben Alpen und von diesen über die Donauengen auf die ostserbisclien Gebirge 

und weiter auf den Balkan leiten. Besonders bemerkenswertb sclieint die Tektonik 

dér ersten knieförmigen Drebung am östliclien Ende Siebenbtirgens. Hier folgt 

namlich dér innere geologische Bau nicht dér orograpliisclien Streicbricbtung, die 
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mesozoisclien und kiinozoisclien Streifen scliwenken nicht aus dér SSO-Pdclitung bis 

in die O-W-Richtungherum, sondern treten parallel in melír nordsüdlicli streiclien- 

den kurzen Zügen fást senkreclit zűr Gebirgsriclitung auf, die südlich unter die ruma- 

nische Niederung hinabtauchen, nördlich aber durch die Senkungsbecken dér 

Háromszék und des Burzenlandes abgescbnitten werden. Jenseits dér letzteren 

zeigen sich im Persányer Gebirge die Spuren eines inneren Bogens, dér nach dér 

Ansicht von Suess die Verbindung des am Tömöser Passe wieder auftauclienden 

krystallinischen Grundgebirges mit dem in dér oberen Csik auskeilenden Ende des- 

selben darzustellen scheint. 

Dér Yortragende weist liierauf auf einige Widersprüche zwiscken den 

Angaben dér rumániscben und dér ungarischen Geologen hin. Dieselben sind indes¬ 

sen von geringer Bedeutung für die Erfassung des geologischen Baues im Grossen 

und werden sich durch fortgesetzte Untersuclmngen leiclit eliminiren lassen. 

Im westlichen Theile des Gebirges ist das Wiederauftreten mesozoischer 

Gebirgsglieder bemerkenswerth, die in melirfachen Zügen dem bogenförmigen 

Streichen des Grundgebirges folgend, gégén die Donauengen scliwenken, in dérén 

Náhe sich mehrere verschneiden. Dem gegenüber ist die wiederliolt auftretende 

Spaltung dér Streichriclitung des Grundgebirges zu beachten, wodurch dasselbe 

mehrere Aeste in nordwestlicher Biclitung entsendet; diese treffen nun auf nord- 

südlich laufende Dislocationsspalten und Gebirgszüge des Banater Gebirges, und 

die Combination dieser verschiedenen Elemente dér Gebirgsbildung mag wolil hier 

sowie im nördlicher gelegenen Pojana Buszka-Gebirge zu jenem áusserst cornpli- 

cirten Bau führen, an dessen Lösung dieAufnalimen dér ungarischen geologischen 

Anstalt gegenwártig arbeiten. 

Zuletzt kommt dér Yortragende auf die jüngst erschienene zweite Abtheilung 

des gross angelegten Werkes, «das Antlitz dér Erde» v. Professor E. Suess zu spre- 

chen, in welchem mit Benützung sámmtlicher hier angegebener Quellén eine Dar- 

stellung dieser Gebirgstheile gegeben wird, welclier dér Yortragende in den wesent- 

lichen Zügen gefolgt ist. Dér Schwerpunkt dér durch dieselbe angeregten Frage 

scheint in dér Auffassung dér östlichen Umbeugung zu hegen. Denn erst dann, wenn 

wirdurch klare Darlegung des inneren Baues jener GegenddiesichereUeberzeugung 

gewormen habén werden, dass sich diese Umbeugung, sei es in dér áusseren Grenz- 

kette, sei es im zertrümmerten Bogén des Persányer Gebirges, in dér That voll- 

zielit, erst dann können wir die Transylvanischen Alpen auch in geogenetisclier 

Bezielmng als die Fortsetzung des Karpathenbogens betrachten. Die weitere Yerfol- 

gung dieser Yerbindung zwischen Alpen, Kárpátén und Balkan-Gebirgen scheint 

nach dem Gesagten keiner Scliwierigkeit zu unterliegen, wenigstens ist das süd- 

westliclie Abbiegen des Gebirges und das Uebersetzen dér Erhebungslinien auf das 

serbisclie Donauufer als ausgemachte Thatsache anzimehmen. 

:1. -Jákob Matyasovszky spracli über die geologischen Verháltnisse des 

Petroleum-Vorkomrnens bei Uccuk in dér Mátra. Das Gestein, in welchem das 

Petroleum beobaclitet wurde, ist dér im Hevesei- und den angrenzenden Comitaten 

weitverbreitete Bhyolithtuff. An dér Nordseite dér Mátra ist derselbe an dér Sohle 

des Baj-Baches auf ca. 800—1000 M. aufgeschlossen und mit Petroleum imprág- 

nirt. Die Bhyolithtuffe lagern hier unmittelbar den schieferigen kalkigen Sand- 

steinen dér Culmformation auf. Ueber den petroleumführenden Tuffen sind die 
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Pihyolithtuffe an beiden Seiten des Baches in nocli ziemlicber Macbtigkeit vor- 

banden, docb zeigen sie bier keine Spur von einer Petroleumhnprágnation. — 

Ueber denselben folgen scbliesslicb tlionige, glimmerige Sandsteinscbicliten, 

welche dér ober-mediterranen Stufe angebören. Diese sind an dér Oberfláclie von 

Nyirok und Trachytgerölle bedeckt. Die neogenen Tuffe und Sandsteine lagern 

andererseits dem Tracbytstocke dér Mátra auf. 

Die Anwesenheit von Petroleum verrátb sicb schon beim ersten Spatenstich 

durcli penetranten Gerucb, und wenn wir die Tuffe unter Wasser bringen, so zeigt 

sicb an dér Oberfláclie bald ein irisirendes Petroleum-Háutcben. Die Macbtigkeit 

dér mit Petroleum impraegnirten Tuffe kann auf 80—100 M. veranscblagt werden. 

Jedenfalls verdient dies Yorkommen Beaclitung und sind weitere Yersucbe 

(Auskoclien dér Tuffe) und vor allém anderen Tiefbobrungen angezeigt, um die 

Verbáltnisse unter dér Tuff-Region aufzukláren, da mán mit grosser Gewissbeit 

vermutben kann, dass das Oel aus grösseren Tiefen beraufdringt und sicb in den 

Tuffen blos an secundárer Lagerstátte beíinde. 

Scbliesslicb tbeilt dér Vortragende mit, das in Sósmező (Háromszék) in 

151 M. Tiefe eine ergiebige Petroleum-Quelle erbolirt wurde, welche táglich 

80-—100 Mztr. Oel liefert. 

3. Dr. Thomas Szontagh legte eine umfangreiclre Arbeit Dr. Josef Pan- 

tocsek’s über fossile Bacillarien und Diatomaceen vor. Zahlreiche gelungene Prá- 

parate und hübsche Pbotograpliien illustrirten den interessanten Vortrag. Herr 

Pantocsek untersuchte Matériái von 32 Localitáten und tbeilte dieselben auf Grund 

dér darin enthaltenen Diatomaceen in maríné, brakkische und Süsswasser-Ablage- 

rungen ein. 

Wir sehen dem Erscheinen dér Arbeit erwartungsvoll entgegen ! 

IV. FACHSITZUNG AM 6. MAI 1885. 

Prásident: Dr. J. v. Szabó. 

1. Dr. Theodor Posewitz sprach über das Zinnerzvorkommen auf Bangka. 

Bekanntbcb sind die geologisclien Yerháltnisse auf dér Insel Bangka einfacher 

Natúr. Um die Granitberge lagern krystalliniscbe Scbiefergesteine und verscbieden- 

artige Pbyllite, erstere gleicb einem Mantel umgebend. 

Das Zinnerz kommt im Gránit vor, tlreils eingesprengt, tbeils in Gangén, 

dérén Ausgehendes '<dér eiserne Hut» stellenweisse zu seben ist; meist jedocb als 

Zwittergestein. An diesen ursprünglichen Lagerstátten wird es nicbt abgebaut. 

In secundáren Lagerstátten, als «Zi nmei fen» ist es selír weit, docb unregel- 

mássig verbreitet. Am erzreiclrsten zeigen sicb die Zinnseifen des nördliclien Gra- 

nitzuges (Blinju, Sungei Liat, Merawang) und das Mittelgebirge Bangka’s, dér 

Mangkol; erzarm ist dér südliche Granitzug (Ivóba, Toboali), das Permiss- 

gebirge etc. 

Bei den Zinnseifen sind zu untersckeiden die örtlich entstandenen und die 

angescbwemmten ; (Berg- und Thalzinn ; Kulit und Ivollong). 

In ersteren findet sicb das Zinn überall verbreitet, dér ganzen Macbtigkeit 

dér Lagerstátte nacb; in letzteren ist die Erzlage auf eine Scbicbt beschránkt, 
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dérén Máchtigkeit blos einige % betrágt. Die Hangendsckichten dér Thalzinn- 

seifen bestehen aus Thon- und Sandlagen in variirender Menge und Máchtigkeit; 

das «Liegende# dér Erzlager ist das verwitterte meist kaolinisirte, anstehende 

Gestein (Gránit oder Phvllit). 

Das Zinnerz ist meist von kleiner Korngrösse und selír rein ; das beste Zinn- ■ 
-erz enthált 94 % SnO; (74 % Sri). Mán unterscheidet röthliches Erz, schwarzes 

Erz und feinen schwarzen Sand. 

Die ersten Zinngráber waren Malayen, welc&e kleine Scháchte abteuften, um 

das Zinnerz zu gewinnen, welches dann im Flusse gewaschen wurde. Gegen- 

wártig sind ausschliesslich Chinesen die Zinngráber, welche schon seit 1725 sich in 

Bangka angesiedelt habén. Ilire Gewinnungsmethode bestelit hauptsáchlicli darin, 

dass allé Scliichten durch strömendes Wasser weggeschlemmt werden, die Erz- 

schichte in einem <• Wascli-Kanale», an dessen Bódén sich das schwerere Zinnerz 

ablagert. 

Einmal im Jahre wird das angesammelte Zinnerz gesclimolzen. 

Das Bangkazinn ist sehr rein; Unreinlieiten (Fe, S) enthált es im Mittel 

9,016%; deshalb wird es auch niclit raffinirt. 

Was die Zinnproduction betrifft, muss erwáhnt werden, dass die Gesammt- 

Production in Bangka bis zum heutigen Tagé auf 308,000 Tón geschátzt wird. Im 

Jahre 1856 wurde die grösste Production erreicht (6400 Tón); in den letzten 

Jahren durchschnittlich blos 3800 Tón. 

Dér Geldwerth des Zinns betrug in den letzten dreissig Jahren ungefáhr 

160 Millionen hollándische Gulden ; im Jahre 1856 alléin 9.8S0.000 Gulden. Gegen- 

wártig ist dér jáhrliclie Geldwerth 3—4 Millionen Gulden. 

Dér Yortragende wird spáter ausführlicher darüber berichten. 

2. Dr. Alexander Schmidt legte das Gestein vöm Bérge Pockhausz hei Schem- 

nitz vor. Dér pyroxenische Gemengtheil desselben erwies sich auf Grund krystallo- 

graphisclier und optisclier Untersuchungen als Hypersthen und ist demzufolge 

dasselbe als Hypersthen-Andesit zu betrachten. 

3. Dr. Franz Schafarzik sprach über die geologischen Yerháltnisse dér 

östlich von Lőrinczi (Nográder Com.) gelegenen <iMulatóhegy* genannten Klippé, 

woselbst ein álterer Andesit (Oligoklas-And.) von einem jüngeren durchbrochen 

wird. Dér Feldspat des letzteren ist Anorthit, dér pyroxenische Gemengtheil 

dagegen ausschliesslich Hypersthen, so dass dieses Gestein ebenfalls ein Hypersthen- 

Anclesit ist. (Erscheint ausführlicli im náchsten Hefte.) 

4. Dr. J. Pethö legte die reiclie Fauna von Baltavár (Eisenburger Comitat) 

vor. Dér Bericht darüber befindet sich in ungarischer Sprache im vorliegenden, 

und wh-d im náchsten Hefte auch in deutscher Uebersetzung veröffentlicht werden. 

5. Wilhelm Zsigmondx berichtete über einen seltenen Petrefacten-Fund im 

«Localsedimente» von Verespatak. Es ist dies námlich ein allém Anscheine nach 

dér mediteiranen Stufe angehöriger Conus, welcher in den Besitz des Reichstags- 

Abgeordneten Dr. Paul HoiTsvgelangte und den derselbe auf Yermittlung des Yor- 

tragenden zűr náheren Bestimmung und Aufbewahrung dér kön. ung. geologischen 

Anstalt zum Gesclienke machte. 
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EINLADÜNG J 

ZŰR THEILNAHME AN DEM IN BUDAPEST ABZUHALTENDEN MONTANISTISCHEN 

HUTTENMANNISCHEN UND GEOLOGISCHEN CONGEESS. 

Die Montanisten und Metallurgen Ungarns irn Yereine mit den Mit- 
gliedern dér Ungarisclien Geologischen Gesellschaft sind dér Ueberzeu- 
gung, dass sie eine angenehme Pflicht erfüllen, wenn sie aus Anlass dér 
Allgemeinen Landes-Ausstellung in Budapest 1885, dem Berg-'und Hüt- 
tenindustrie-Interessenten und überliaupt allén Jenen, welche die Geologie 
im weitesten Sinne des Wortes pflegen, zűr Kenntniss In-ingen, dass 
Ungarns Gesteine, Minerale und Erze, sowie dérén Verwertungsarten mit 
instructiver Anordnung ausgestellt vorgezeigt werden können, demzufolge 
babén sie, in dér Voraussickt dér gegenseitigen Yortbeile, welche aus dem 
geselligen Yereine dér Fachgenossen zu entspringen pflegen, die Abhal- 
tung eines montanistischen, küttenmanniscken und geologischen Congres- 
ses beschlossen. 

Das unterzeichnete Congress-Comité legt grosses Gewicht auf die 
Mitwirkung aller jener Manner, dérén Beruf und Wirksamkeit in die 
Spháre dér genannten Fácher einbezogen werden kann, bittet demzufolge 
ehrerbietig diese Zusammenkunft mit Ihrem persönlichen Érsekemen 
beehren zu wollen. 

Zűr Abhaltung des Congresses in Budapest 1885 sind die drei Tagé, 
das ist dér 14., 15. und 16. September bestimmt, worauf dann am 17-ten 
íachmannische Ausflüge veranstaltet werden, dér eine naeh Norden (Buda¬ 
pest, Diósgyőr, Schemnitz, Salgó-Tarján, Budapest), dér andere nach 
Síiden (Budapest, Oravicza, Anina, Baziás, Orsóvá, Mehádia, Buda¬ 
pest), welche 3-—4 Tagé in Anspruch nehmen. 

Begünstigungen von Seite dér Communications-Iustitute, sowohl für 
die Reise nach und von Budapest — wie auck für die Ausflüge sind 
gesichert. 

Die Tkeilnehmer sind gebeien Ihren Entschluss dem Congress-Comité 
(Budapest, vámpalota I. Stock Nr. 83) kis 10. August 1885 gütigst 
bekannt zu gébén, damit die auf die Reise-Erleichterung bezüglichen und 
andere Instructionen zűr reckten Zeit zugeschickt werden können. 

Ein Exemplar dér Geschafts-Ordnung ist beigeschlossen. 
Budapest, am 1. Juli 1885. 

WlLH. ZsiGMONDY. RITTER A. V. KeRPELY, 

königl. Ratli und 
R eichstags- Abgeordneter. 

Prases. 

k. u. Ministei'ialrath 
und Director dér k. ung. Eisenwerke. 

Viceprases. 

WoLFG. KACHELMANN, ALEXANDER GÖMÖEY, 

Concipist im k. ung. Finanzminist. dipl. Montan-Ingenier, 

Secretare. 

AVilh. Bruimann, Bélav.Granzenstein, Paul v. Hoitsy, 

und k. ung. Bérghauptmann. 
k. u. Oberbergratli und Yice-Director 

dér k. u. Eisenwerke. 

Sámuel Löwy, Löwy, Dr. Josef v. Szabó, 

Director. k. Rath, Universitáts-Professor und 
Prásident dér u. Geolog.-Gesellschaft. 

Co m i te-Mi tglieder. 
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GescHáfts-Ordnung 

für den irn Jahre 1885 abzuhaltenden Congress dér Berg- und Hüttenmanner 
und Geologen zu Budapest. 

§. 1. Zweck des Congresses is$, Gelegeuheit zu bieten, zum gegensei- 
tigen Austausch von fachmánnischen Erfahrungen und Beebachtungen 
auf elem Gebiete des Montanwesens und dér Geologie, sowie zűr Anknüp- 
fung persönlieher Bekanntschaften dér Fachgenossen. 

§. 2. An (lem Congresse kann Jedermann theilnehmen, dér wissen- 
schaftlicb oder ausübend sich mit dem Bergwesen, Hüttenwesen oder dér 
Geologie befasst. 

§. 3. Dér Congress beginnt am 14. Sept. und dauert höchstens drei Tagé. 
§. 4. Die Verhandlungen des Congresses werden theils in General- 

versammlungen, theils in Sectionssitzungen abgehalten. 
Die Sprache dér Versammlungen ist nebst dér ungarischen, die 

(leutscke und die französische. Die Beschlüsse werden durch die betreffen- 
den Vorsitzenden, nöthigenfalls in drei Sprachen kundgemacht, die Proto- 
colle jedoch nur in ungariseber Sprache geführt. 

§. 5. Confessionelle u. polit. Debatten sind unbedingt ausgeschlossen. 
§. 6. Dér Executiv-Ausschuss hat über die Verhandlungen des Con¬ 

gresses einen Bericht zu veröffentlichen und zwar in ungarischer Sprache. 
Die Berichte in deutscher und eventuell in französischer Sprache erschei- 
nen in vollinhaltlichen Auszügen. 

7. Die Verhandlungen werden sowohl in den Generalversammlun- 
gen, als auch in den Sectionssitzungen durch gewáhlte Prásidenten oder 
Viceprásidenten geleitet. 

Den Prásidenten, Viceprásidenten und Secretar des Congresses wáhlt 
die Generalversammlung, wogegen die Prásidenten, Viceprásidenten und 
Secretáre dér Sectionen durch die Mitglieder (lerselben gewáhlt werden. 

Einen dér Sectionsprásidenten und Secretáre wáhlt dér Congress aus 
dér Zahl dér auslándischen Mitglieder. 

§. 8. Mit dér Vorbereitung des Congresses wird ein aus 70 Mitglie- 
dern bestekender Ausschuss betraut, welcher aus seiner Mitte einen Prási¬ 
denten, Viceprásidenten, zwei Secretáre, einen Cassier und ein aus 25 Per- 
sonen bestehendes Executiv-Comite wáhlt. 

Die Wirksamkeit dieser Ausschüsse hört mit dér Constituirung des 
Congresses auf. 

§. 9. Vortráge, welche die Congressmitglieder zu haltén gesonnen sind, 
müssen bis 10. Aug. bei dem Prásidenten des Ausschusses angemeldet werden. 

§. 10. Ausser jenen Mittlieilungen, welche eine eingehendere Bespre- 
chung dér wichtigeren ungarischen Montandistricte zum Zwecke habén, 
dürfen nur solehe Vortráge gehalten werden, welche Erfahrungen oder 
Ansichten enthalten, die einen Fortschritt im Berg- und Hüttenwesen und 
dér Geologie anzubahnen geeignet sind. 

Die Vortráge sind in dér Piegel in freier Bede zu haltén, ohne jedoch 
die Benützung schriftlicker Notizen gánzlich dabei auszuschliessen. 

Bereits im Drucke erschiene Abhandlungcn dürfen in keinem Falle 
vorgelesen werden. Es ist fernerhin wünschenswerth, (láss die Dauer eines 
Vortrages nicht mehr als eine halbe Stunde beansprucht. 

§.11. Die Aufnahme zum Congresse geschieht durch das Executiv- 

Comité. 



FÖLDTANI KÖZLÖNY 
HAVI FOLYÓIRAT 

MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 

S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, 

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 frt évi dij fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt. 

XV. KÖTET. 1885. OKTÓBER—DECZEMBER. 11-12. FÜZET. 

Egykori jégáraktól karczolt kövek a Magas-Tátra déli oldalán.* 

Ez, évi január 7-dikén tartott szakülósi előadásomban, mely a Földtani 

Közlöny jelen kötetének 1—2. számában jelent meg, főbb vonásokban 

megismertettem a hegység déli oldalán előforduló morénákat, továbbá a 

jövevény vagy vándorköveket, a simára horzsolt lapokat és gömbölyűre 

koptatott hegydudorokat s végül a völgyek domborzati viszonyait; kiemel¬ 

vén különösen azon körülményeket és jelenségeket, melyek az egykori 

jégárak létezése és működése mellett tanúskodnak. A múlt nyár folyamá¬ 

ban folytattam ez irányú kutatásaimat és minthogy ezen alkalommal egy 

igen tanulságos és a Tátrára nézve egészen új bizonyítékra akadtam, nem 

mulaszthatom el, hogy azt a földtani társulat t. tagjaival ne közöljem. Ez 

az új bizonyíték a karczolt kövek előfordulása a Fehérvíz völgyében levő 

ii fehér fal»-bán : 

E fal középső részében, a magasság közepe táján, egy ritka gyeppel és 

fenyőbokrokkal benőtt bordában, mely két vízmosás között fekszik, homok¬ 

ban gránit-, kvarczit-, mészkő- és homokkő-törmelék található. A darabok 

különböző nagyságúak és különböző alakúak, egy tetemes részök gömböly- 

ded, számos darab azonban szögletes és épélű; a gránitdarabok gyakran 

egy vagy két oldalon simák, karczolást azonban nem észleltem rajtok. 

Ugyanez mondható a kvarczitról is; a gömbölyded alakú mészköveken 

azonban különböző mélységű és többnyire keresztül-kasúl haladó barázdák 

és karczolások húzódnak el; ugyanazt észteltem finom szemcsés homok¬ 

kövén is. 

Különösen gyakoriak a karczolások a sötét szürke és calcit-erekkel 

erősen átjárt triaszmeszkő sima lapjain vagy lekopott dudorain. A világo¬ 

sabb szürke juramészkövön, mely a Mészárszék ormairól származik, a 

, * Szakülés 1885 november 4-én. 

Földtani Közlöny, XV. löt. 1885. 
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karczok ritkábbak és kevésbbé mélyek. A karczolt példányok mind a föld 

felszíne alatt találtattak különböző mélységben és elég nagy számmal. Volt 

ugyan itt-ott a felszínen is barázdált fölületű mószkődarab, de már a 

kevésbbé gyakorlott szem is könnyen kivehette, hogy ezen barázdák nem 

karezolástól, hanem mállástól vagy növénygyökerektől erednek. 

Hasonló viszonyok között a fehérfal .jnás helyein is találtam karczolt 

mészköveket és ezek e helyen általában oly számosak, hogy szekérszámra 

is gyűjthetni őket. 

Nem járt oly kedvező eredménynyel hasonló czélú kutatásom a Weidau 

két jellemző homokmorénájában, hol tudalevőleg az uralkodó kvarczit közt 

mészkő is fordul elő elég nagy mennyiségben. Itt a felszín közelében talál¬ 

ható mészkődarabok a növénygyökerek lenyomataitól össze-vissza baráz¬ 

dáltak, míg a melyebben fekvők felszíne igen lágy és körömmel egészen 

4—5 mm. mélységig könnyen lekaparható. Hogy az ilyen anyag nem tart¬ 

hatta meg az esetleges karczolások nyomait, az könnyen belátható. Vannak 

azonban ebben a morénában is, bár ritkán, sötét színű márgás homokkő- 

darabkák, melyek felszinökön többé-kevésbbé simára koptatvák és meglehe¬ 

tős tisztán fölismerhető karczolásokat mutatnak. 

A Tátra déli oldalának más helyein eddig nem volt alkalmam kar¬ 

czolt köveket találni, mivel majdnem mindenütt tisztán gránittörmelók 

van és ezen karczolások nem mutatkoznak. Olyan helyeken azonban, hol 

csillámpala is fordul elő a törmelék között, péld. a felkai völgyben, nincs 

kizárva annak lehetősége, hogy benne karczolt példányok is találhatók. 

Dr. Roth Samu. 

Egykori jégárak nyomai az Alacsony-Tátrában. Épen midőn az 

egykori jégáraknak a Magas-Tátrában való előfordulását minden kétségen 

felül sikerült megállapítanom, Dénes Ferencz barátom arról tudósított, 

hogy a Gyömbér megmászása alkalmával az ezen hegytől éjszakra elterülő 

Bisztra- és Ludarovy völgyek felső végén^ morénákhoz hasonló képződ¬ 

ményeket talált. Tekintetbe véve, hogy e hegységnek némely csúcsa 

2000 m.-nél magasabb (a Gyömbér 2045 m.) és hogy az említett völgyek 

felső része majdnem 1700 m. magasságra emelkedik, nem találtam kizárva 

az a lehetőséget, hogy eyykor az Alacsony-Tátrában is léteztek kisebb jég¬ 

árak. A dolog mibenlétéről a helyszínén meggyőződendő, augusztus 4-dikén 

Dénes Ferencz, Róth Márton és Mihalik József urak társaságában, oda 

utaztam. 

A Gyömbérre a regényes deményfalvi völgyön át hatoltunk fel és 

midőn az ott kinálkozó páratlan kilátást rövid ideig élveztük és áttekintést 

nyertünk a Gyömbér és környékének domborzati viszonyaira nézve, a 

Bisztra völgyébe bocsátkoztunk le, azt részletebben tanulmányozandók. 

A Bisztra völgyének felső vége óriási törmelékmező, melyet délfelől a 
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Gyömbér meredek és kopár gránitfalai, kelet és nyugat felé pedig ugyanezen 

csúcscsoport gyepborította és magasságban mindinkább apadó nyúlványai 

határolnak. A Gyömbér tövében e medencze alapja meglehetős nagy esésű, 

tovább azonban mindinkább síkterületbe megyen át; a Gyömbér szakadé- 

kai felé néző fülkéi pedig még ottlétünk alkalmával is sok hóval voltak 

fedve. E medencéét éjszak felől 5—7 m. magas törmelékgát veszi körül. 

A gátnak a völgy felé fordított lejtője meredek és élesen elváló az előtte 

elterülő talajtól, a Gyömbér felé pedig már nagyrészt ki van töltve az utána 

szakadó törmeléktől. A gát anyaga mindenféle nagyságú és többnyire épélü 

szikladarabokból áll, melyeknek közeit apróbb törmelék és homok tölti ki. 

Egy pár lépésnyire ezen gáttól egy másik haránt gát húzódik el, mely már 

egészen begyepesedett. Mind a két gát homlokmorénának tekinthető, ámbár 

a másik gát baloldalán szálban levő sziklák is vannak és az egész gátnak 

lefutása majdnem egyenes vonal irányában tart. A völgyben lefelé haladva 

még két ilyen harántos és egyenes lefutású gátra akadtunk, melyek 

szintén homlokmorénak lehetnek. Oldalmorénáknak is látni számos marad¬ 

ványát és pedig két különböző magasságban haladónak. A legtanulságo¬ 

sabb és legépebb állapotban megmaradt oldalmorénát a Bisztra balpartján 

láthatni, ott ahol a patak éjszaki irányát elhagyva éjszak-keletre fordul. 

E 10—15 m. magas oldalmoréna elején és végén törpefenyővel és gyeppel 

van borítva, közepe táján azonban apróbb törmelékeitől és így termőképes¬ 

ségétől megfosztotta a lefolyó víz ; ezen részében csupán nagyobb szikla¬ 

darabokból áll; a völgy oldalától, élesen elváló töltés alakját azonban nagy¬ 

részt még itt is megtartotta. 

A völgy alján a nagy fokú egyenetlenségek, elszórtan fekvő sziklák, 

a vízmosásokban feltárt különböző nagyságú és alakú törmelék arra mutat¬ 

nak, hogy egykori jégár által bontott területen járunk. Nem messze a 

pataknak fentebb említett kanyarodásán alul körülbelül 1550 m. magas¬ 

ságban, a térkép isohypsai szerint, mindenféle törmelékből, itt-ott azonban 

szálban levő kőzetből is álló és a viz által áttört képződményhez jutunk, 

mely a völgynek előtte elterülő aljához feltűnő meredeken ereszkedik le. 

A víznek egyszerre gyors esése, a medrében fekvő óriási kősziklák, az 

összehalmozódott törmelék alakja, nagysága, anyaga, mind ez arra mutat, 

hogy itt jégár lerakodásával van dolgunk. 

Ez a hely egyszersmind alsó határát is jelöli az egykori jégárnak, 

mely I V2 km.-uél hosszabb volt. Tovább lefelé már teljesen elüt a völgy 

aljának és lejtőinek jelleme az eddig leírttól; a néhol összehalmozódott 

törmelék elrendeződése és csoportosulása már nem is hasonlít a jégár 

lerakodásaihoz. 
A völgy felső részében előforduló törmelékek sorában gyakori a 

sziderit, mely többnyire kvarczittól volt átjárva, sőt sok esetben a kvarczit 

annyira uralkodó, hogy a sziderit csak hintve látszik benne előfordulni. 

25* 
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A Gyömbértől éjszakra ilyen kvarezitos sziderit egész telepet képez, melyet 

nem régen bányásztak is, most azonban abba hagyták a bányászatát, mint¬ 

hogy a kőzet szállítása es az érez előállítása igen költséges volt. A Gyömbér 

maga tiszta biotit gránitból áll; éjszakra húzódó nyúlványain azonban több 

helyen gnájsz és csillámpala is bukkan ki. 

A Ludarovy völgyben hasonlók a viszonyok mint a Bisztra völgyben; 

ott is a Gyömbér fala tövében óriási törmelékmező terül el. Innen a völgy 

baloldalán oldalmoréna húzódik lefelé, mely több helyütt törpefenyővel van 

borítva. Az itt vázolt viszonyokat tisztán kivehetni a Gyömbér tetejéről is. 

Dénes Ferencz, a ki ezt a völgyet egész hosszában bejárta, az említett 

oldalmorénáról azt közölte velem, hogy az körülbelől 1 km. hosszú és oly 

typusosan van alkotva «mint akár a felkai völgy jellemző oldalmorénája 

a Magas Tátrában». Ezen az igen jó karban megmaradt oldalmorénán 

kívül magasabban fekvő oldalmorénának valamint homlokmorenának is 

látta itt-ott a nyomát. 

A völgy alját szintén a jégár lerakott törmelékei borítják. 

A Gyömbértől körülbelől két kilométernyi távolsági»an egyszerre mere¬ 

dek eséssel végződnék a völgy alján található törmelékrakások, hasonlóan 

mint a Bisztra völgyében észlelhető. Itt tehát véget ért a jégár, mely általában 

valamivel nagyobb volt mint a szomszédvölgyé. Ezen a tájon az 1500 m. 

isohypsa van berajzolva a térképbe. 

Visszafelé Sz.-Ivány-nak vettük utunkat és azon meggyőződésben 

távoztunk e szép* tájról, hogy a további kutatások az itt közölt adatokat 

és állításokat még inkább meg fogják erősíteni. 
Dr. Roth Samu. 

IRODALOM. 

Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképéhez. 

Kiadja a m. kir. földtani intézet. 

4-., Vér sec z vidéke. — Magyarázata K 14 jelű, 1 : 144-,000-es méretű osztály¬ 

laphoz. Földtanilag fölvette s a magyarázatot írta Halaváts Gyula m. kir. segéd- 

geologus. Nagy 8-adrét, 22 lap, két táblával, Budapest 1885, jimiuslió. A térkép 

ára 2 frt, magyarázattal együtt 2 frt 40 kr. 

A szóbanforgó térképlap északról közvetlenül csatlakozik a már ismertetett 

(Földt. Közi. XV k. 351. 1.) s ugyancsak H. által felvett K 15 jelű laphoz, s felvétele 

1881—83. évek nyarán eszközöltetett. 

A vidék földtani alkatában egyszerű tektonikai viszonyok közt a következő 

képződmények vesznek részt: 1. Kristályospalák, melyek az Alföld síkjából hirtelen 

kiemelkedő s ép ezért impozánsnak tetsző Verseczi szigethegységet (legmagasabb 

pontja a Kudriczi csúcs 641 m.) alkotják s a szabályosan keletnek dűlő, gneiszok¬ 

ból, chloritpalából, cliloritgneiszból, ampliibolitból és pliyllitekből álló rétegöszlet- 
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ben a középső és felső kristályospala csoport van képviselve. — 2. Biotit-amphiból- 

quarcz-trachit a lap EK.-ti részében Nagy-Szurduknál. — 3. A 200 m. tengerszín 

feletti magasságot nem sokkal meghaladó dombokat alkotó, s részben közvetlenül 

a kristályospalákra ülepedett neogén korú üledék (a lap keleti felében), melyben a 

szármát emelet és a pontusi rétegek konstatáltattak szerves maradványok segélyé¬ 

vel. — 4. A diluviumkori képződmények, minőket H. 3-at különböztet meg, és 

pedig a) babérczes sárga agyagot; b) löszt és c) homokot. — Végül 5. kjeimkor 

képződményei: a) a K. 15 jelű lapon lévő nagy kiterjedésű futőhomok-terület nehány 

előőrse, s b) áradmányok és mocsár-üledékek, mely utóbbiak főleg a lap nyugati 

részének tekintélyes részét foglalják el. 

A lap területén előforduló használható anyagok közül különösen kiemelendő 

egy az Alibunari mocsár területén ásott kút keserűvize, melynek elemzése s a budai 

keserűvizekkel való összehasonlítása szintén közölve van. 

Végül szerző a függelékben a manapság már kiszárított és lakott mocsár¬ 

terület víz-viszonyaival foglalkozik, s miután kimutatta, hogy mindazon feltételek 

megvannak, melyek egy positiv artézi kútnál megkívántainak, s azt, hogy a víz¬ 

tartó réteg aránylag kis mélységben fekszik, artézi kútnak fúrását ajánlja mint 

olyant, melvlyel egyedül látható el e vidék üdítő jó ivóvízzel. 

A mellékelt két tábla egyike a verseczi Várhegy képét adja sikerült fény¬ 

nyomatban, másika pedig 3 fúrólyuk profilját s becses adatokat tartalmaz az illető 

vidéken kifejlődött rétegsorozat egymásutánját illetőleg. ■— a — 

BUDAPESTEN 1885 SZEPTEMBER 14. 15, 16‘IKÁN. 

Az országos kiállítás alkalmából rendezett bányászati, kohászati és földtani 

kongresszus mindnyájunk örömére reményen felül fényesen sikerült. A résztvevők 

száma kettő Inján ötödfélszázra rúgott, közöttük 289-en belföldiek, 159-en pedig 

a monarchia túlsó feléből és más országokból valók. Társulatunkat, mely a kon¬ 

gresszushoz harmadik szakosztályul csatlakozott, számos tagtársunk képviselte. 

Elnökünk pedig, Dr. Szabó József, egyetemi tanár úr a május 27-ikére kitűzött, 

de a kongresszus érdekében elnapolt szakülésre bejelentett előadását a legelső 

napon tartotta meg, ezzel nyitván meg a kongresszusi értekezések sorát, a melyek 

ezt kivéve, tárgyukat mind a bányászat és kohászat köréből merítették. 

Az a határozott tetszés, melylyel a kongresszus sikere iránt a bel- és külföldi 

tagok egyaránt nyilatkoztak, méltó büszkeséggel töltheti el rendezőit, a kiknek 

feláldozó munkássága e fényes eredményt létre hozta s a monarchiában jövendőre 

2—3 éves időközökben tartandó bányászati és kohászati kongresszusok folytatását 

is biztosította. Zsigmondy Vilmos alelnök úron kívül a ki az előkészítő és végre¬ 

hajtó bizottság elnöke volt, Gkaenzenstein Béla főbányatanácsos tagtársunkat 

illeti a siker érdemének oroszlánrésze. Mind a ketten méltán kiérdemelték azt az 

osztatlan elismerést, amely a kongresszus alatt irántuk nyilatkozott. Kívánjuk, 

hogy e fényes siker kedvező előjelül lebegjen az országos bányászati és kohászati 

egyesület fölött s megalakultával annak életére és működésére is átterjedjen. 
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A testvér egyesületet a magyarhoni Földtani Társulat is őszinte örömmel fogja 

üdvözölni. Ébreszsze fel az új zászló ne csak a lelkesedést, da a szunyadó munka¬ 

erőket is, hogy az ifjú egyesület a reá háramló nagy feladattal sikeresen rneg- 

küzdhessen. 

A kongresszus lefolyását röviden összefoglalva a következőkben ismertetjük. 

Első nap. Szeptember lJ^-ikén. 

A kongresszus tagjai reggel 8 órakor a vigadó előtti kioszkban gyülekeztek 

össze, ahol átvéve a kongresszus részletes programmját, és az igen sikerült csinos 

jelvényeket (nagy lapos korong, középső zöld zománczczal borított körében a 

bányász jelvény s az 1885 évszám, ezt fehér zománczkör s ezt ismét piros zománcz- 

kör foglalta körül a ((Bányászati, kohászati és földtani kongresszus. Budapest» kör- 

irással; zománczköröket finom ezüst szalag választja el egymástól), az előkészítő 

bizottság elnöke Zsigmondy Vilmos országgv. képviselő vezetése alatt hosszú 

kocsisorban vonultak ki az országos kiállítás területére, a tanácskozások kijelölt 

helyére, a zenecsarnokba. 

Midőn a kijelölt helyre megérkeztek, Zsigmondy Vilmos bizottsági elnök 

a gyülekezethez melegen átérzett üdvözlő beszédet intézett, melyet a külföldi szak- 

társak kedvéért németül is ismételt, így szólván: 

«Egy régi pályatárs köszönti önöket, a ki immár 50 éves pályát hagyott maga 
után; köszönti önöket szive mélyéből a bányász Adjon-Istennel: Glück auf! Életem¬ 
nek alkonyát semmi sem varázsoltatta volna szebbé, mint az a szerencse, hogy ma 
szaktársaimat s közöttük nem egy selmeczi régi jó barátomat üdvözölhetem. A közös 
veszélyek közös testvéri kapocscsal fűzik össze a szaktársakat, de egy pályán sem 
bensőbben mint a bányászatin. Lajtán túli szaktársaink, a mi osztrák Collegáink 
között és mi közöttünk ez a kapocs még sokkal szorosabb dicső uralkodónk föl¬ 
ként személye által. (Éljenzés.) a fenyegető veszélyekkel való küzdelemben innen 
is túl is a «Viribus unitisn jelszóra gondolva, közös erővel fogjuk legyőzni ellen¬ 
ségünket. i) 

Beszédének további folyamában előadja Zsigmondy úr, hogy az előkészítő 

bizottság jelentése a kongresszusnak nyomban elő fog terjesztetni. Kötelességének 

tartja azonban megemlíteni, hogy a mai összejövetel csírája a Stevrben tartott 

osztrák-magyar bányászgyülés alkalmával fogamzott meg. Bízik abban az örvende¬ 

tes reményben, hogy e szép összejövetel nem fog egymagában maradni. 

Ezek után előterjeszti Zsigmondy elnök úr, hogy a kongresszus megnyitását 

gróf Széchenyi Pál, földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter úr volt 

ugyan szives megigérni, de váratlanul közbejött akadály miatt nem érkezhetett a 

fővárosba s így maga helyett e tisztségre Dr. Matlekovics Sándor li. államtitkár 

urat kérte föl. Ajánlja ennélfogva, hogy Matlekovics államtitkár úr küldóttségileg 

hivassék meg a kongresszus megnyitására,, a mi elfogadtatván, a küldöttség Péch 

Antal miniszteri tanácsos és bányaigazgató (Selmecz) vezetése alatt C. v. Ernst, 

cs. k. kormánytanácsos (Bécs), A. Rücker, központi bányaigazgató (Bécs), Franz 

Ehrenwerth, bányaigazgató (Becs,) Prugberger József, miniszt. tanácsos (Nagy- 

Bánya) és Zimmermann Frigyes gyárigazgató (Budapest) urakból alakult meg. 

Míg a küldöttség tisztében eljárt, az alatt Gömöry Sándor az előkészítő és 

végrehajtó bizottság titkára előadta a kongresszus létrejöttének történetét és elő- 
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terjesztette a bizottság eddigi működéséről szóló jelentését, a mi helyesléssel véte¬ 

tett tudomásul. 

Zsigmondy elnök erre megköszönve az eddigi • bizalmat, az előkészítő bizott¬ 

ság működését befejezettnek nyilvánítja s az ülést a küldöttség visszatértéig fel¬ 

függeszti. 

Néhány percznyi szünet után a küldöttség megérkezett Matlekovics Sándor 

1). államtitkár úrral a kiállítási bizottság elnökével, gróf Zichy Jenő v. b. t. t. 

úrral, a kiállítási bizotts. alelnökével és Schnierer Gyula miniszteri tanácsos úrral a 

kiállítás igazgatójával. A felharsanó éljenek elhangzása után Matlekovics úr elfog¬ 

lalva az elnöki széket a következő beszédet mondotta : 

Uraira! Mielőtt a kongresszust megnyitnám, engedjék meg, hogy a minisz¬ 

ter úr ő excellentiája nevében üdözöljem önöket. Ő excellentiája kénytelen volt 

elutazni és így sajnálja, hogy Ígéretéhez képest a kongresszust meg nem nyithatja, 

s engem kért fel, hogy helyettesítsem. A midőn a magam részéről is köszönetét 

mondok a megtiszteltetésért, egyúttal biztosítom önöket, hogy a kormány működé¬ 

sük iránt érdeklődéssel viseltetik s a hozott határozatok megvalósításában önöket 

lehetőleg támogatni fogja. Melegen üdvözlöm önöket tanácskozásaik kezdetén és 

azoknak a legjobb sikert kívánva, a kongresszust megnyitottnak nyilvánítom (Éljenzés.) 

E nagy tetszéssel fogadott beszéd elmondása után Matlekovics úr a külföldi 

vendégekhez fordulva németül szólott, kifejezve a fölötti örömét, hogy a kongres¬ 

szus alkalmából kiállításunkat meglátogatják s tervezett kirándulásaikon megfog¬ 

nak győződni arról, hogy Magyarország már a bányászati szakban is nagyot 

haladt; valamint megfogják látni, hogy mintaszerű műveink is vannak és, hogy 

az idegen tőke, ha valahol, a magyar bányavállalatokban jó és gyümölcsöző elhelye¬ 

zésre találhat. A kongresszus külföldi tagjainak szakértő tekintete bizonyára észre 

fogja venni hibáinkat, de nem fog szemet hunyni erősebb oldalaink előtt sem is 

talán szolgálni fog nem egy jó tanácscsal is, hogy mely irányban lenne bányászat, 

tevékenységünk hasznosabban értékésíthető, a mit mi mindenesetre köszönettel 

fogunk venni. A kongresszus külföldi vendégeit melegen üdvözli Magyarországon. 

Ezután Ráth Károly főpolgármester úr Budapest főváros nevében üdvözli 

a kongresszust a következő beszéddel: 

Budapest főváros törvényhatósága és közönsége nevében üdvözlöm önöket 

uraim! Valamenyien meleg érdeklődéssel nézünk a kongresszus elé, mely hivatva 

van a bányászat, kohászat és földtan jövőjén lendíteni a mire a megjelent nagynevű 

szakférfiak már eleve is biztosítékot nyújtanak. Köszönetét mondva Budapest főváros 

törvényhatósága és közönsége nevében, hogy a kongresszust Budapestre hívták össze, 

legyenek uraim ismételten is üdvözölve ! 

Az üdvözlő beszédek után Matlekovics elnök felhívja a kongresszust tiszti¬ 

karának megalakítására. 

Zsigmondy Vilmos ajánlatára egyhangúlag elhatározza a kongresszus, hogy 

nem alakít szakosztályokat, hanem mindvégig egy plénumot képezve együtt foly¬ 

tatja a tárgyalásokat; továbbá, hogy mind a magyar, mind a külföldi szaktársak 

sorából három-három alelnököt választ s hogy ilyképpen minden nap egy-egy 

belföldi s egy-egy külföldi tagból álló bi-prsesidium vezesse a tanácskozásokat. 

Hasonlóképpen határoztak a jegyzőkre nézve is. Zsigmondy ajánlatára közfelkiáltás 

útján megválasztattak: 
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Álelnökökké: Gróf Andrássy Manó, bányabirtokos, országgy. képviselő; 

Böckh -János, osztálytanácsos, a kir. földtani intézet igazgatója ; Farbaky István, 

bányatanácsos, a selmeczi bányász- és erdész akadémia igazgatója; Friese F. M. 

lovag, cs. k. miniszteri tanácsos (Bécs); Frey C. A. az österreichisch alpine Mon- 

tan-Gesellschaft vezérigazgatója (Bécs); Schwing János lovag, az osztrák-magyar 

állam vasút igazgatója. 

Jegyzőkké: Gömöry Sándor, bányamérnök ; Dr. Pethö Gyula, kir. geológus, 

a földtani társulat első titkára (mulaszthatatlan ügyek miatt nem vehetett részt a 

kongresszuson); Probstner alfréd, a közp. vasműigazgatóság titkára; — Wolff 

Móriz, porosz kir. bányaülnök (Charlottenburg); Wolff Yictor, cs. k. kereskedelmi 

tanácsos (Bécs); Pühn Julius kohcigazgató (Donnawitz). 

A tisztikar megalakítása után Matlekovics államtitkár úr eltávozott s meg¬ 

indultak a kongresszus tárgyalásai. 

Elnökök : Gróf Andrássy Manó és Schwing J. lovag. 

Jegyzők: Wolff Yictor és Gömöry Sándor. 

Gróf Andrássy Manó az elnöki széket elfoglalva, mindenekelőtt köszönetét 

mond a megtiszteltetéséit, de mielőtt az előadások megkezdődnek, nem mulaszt¬ 

hatja el két dologra felkivni a kongresszus figyelmét. Az egyik a bányászati és 

kohászati egyesület létesítésének égető szüksége. Eltekintve attól, hogy egy ily 

egyesület a bányászat és kohászat jövőjére, fejlődésére megbecsülhetetlen befolyás¬ 

sal leend, ez orgánum szerzése fontos már csak azért is, mert a bányászat és kohá¬ 

szat érdekében teendő reformok alkalmával lenne egy szakértő egyesület, a melyhez 

fordulhatna a kormány vagy bárki más. Másodszor egy téves felfogás ellen emel 

szót. Azt állítják, hogy Magyarországnak vas nyersterményekben túltermelése van. 

Ezzel az állítással szemben csak a statisztikára hivatkozik. Termelésünk értéke e 

szerint 20 millió forint, de e mellett aránylag igen nagy a behozatal, körülbelül 

14 millió frt értéket képvisel. Nekünk elég anyagunk van és ha a kormány meg¬ 

adja a szükséges tényezőket, mint olcsó és jó közlekedést és a hazai termelést védő 

vámokat, akkor a behozatal is meg fog szűnni és akülföldi anyag leszorul piaczaink- 

ról. (Zajos tetszés). 

Ezek után az előadások sorát Hrabák József, cs. kir bányászakadémiai tanár 

(Pribram) volt megnyitandó, kinek két előadása volt bejelentve: a) Komplikált 

kormányzó szerkezetek alkalmazásáról szállító gépeknél. — b) Folyamkészülékek 

alkalmazásáról a mechanikai érez- és szénelőkészítésnél. De minthogy Hrabák úr 

gyöngélkedése miatt nem tarhatta meg előadásait, 

1. Dr. Szabó József egyetemi tanár lépett az előadó asztalhoz s rövid beveze¬ 

tés után a külföldiekre való tekintetből németül olvasta fel Selmeczbánya vidékének 

geológiai leírását tárgyazó értekezését. (Bővebb kidolgozásban megjelent a Magy. 

tudom. Akadémia természettudományi értekezései között s a pénzügyminisztérium 

kiállítási katalógusában, a mely alkalmasint német fordításban és ki fog adatni.) 

2. Sólcz Vilmos bányászakademiai tanár (Selmeczbánya) a Farbaky- és 

Sólczféle folytonosan működő vízgáz fejlesztő készülék leírását és elméletét ismer¬ 

tette. (Megjelent a bányászati és kohászati lapok 1885. évi 9. és 10. számában.) 

Az ülés 1 órakor ért véget. Utána társas ebéd következett s a délután a 

kiállítás megtekintésére maradt. 
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Második nap. Szeptember 15-ikén. 

Elnökök: Friese F. M. lovag és Böckh János. 

Jegyzők: Gstöttner A., Probstneb Alfréd és Gömüry Sándor. 

Előadások: 

1. KupelwieserF., bányászakademiai tanár (Leoben) az Antwerpeni kiállítás 

bányászati és kohászati csoportját szándékozott részletesen ismertetni, de a kisza¬ 

bott idő rövidsége miatt kénytelen volt két tárgyra szorítkozni, a melyek : 

a) A phosphorban bővelkedő vasfajták feldolgozása Belgiumban a Besse- 

merféle eljárásnak a Thomas félével való kombinácziója útján, amint jelenleg 

Hollericli-ben (Luxemburgban) alkalmazzák. 

b) A rézérczeknek converterré való feldolgozása hogy ebből közvetetlenül, 

tehát közvetítő eljárás nélkül, lehessen fémrezet előállítani. (Manhess eljárása, 

Aiguille-ben, Vaucluse dép.) 

2. Pálffy József, kir. bányabiztos (Abrudbánya): Erdély aranybányászatá¬ 

ról tartott magyar előadást. (Előadása a kongresszus kiadásában magyarul és néme¬ 

tül is megjelent.) 

3. Obach Theobald, mérnök és gyártulajdonos (Bécs); «A sodronykötél¬ 

pályákról* értekezett németül, előbb általában azután az általa épített vajda-hunyadi 

kötélpályáról, melylyel a likérit hasonlította össze. (Előadása a kongresszus kiadá¬ 

sában megjelent magyar és német nyelven.) — Az előadottak némely pontja felett 

eszmecsere fejlődött. 

4-. Stieber Yenczel, bányaigazgató (P.-Ostrau.) «Kátrány- és ammóniák ter¬ 

melés kokszégetés alkalmával» czímen saját tapasztalatait ismertette német nyelven. 

5. Dr. Wagner Jenő vegyész (Budapest) bemutatta és megismertette saját 

új szerkezetű amalgamozó készülékét, melylyel a színaranyat a zúzott érczekből 

igen előnyösen lehet kiválasztani. (Ismertetését a Bányászati és Kohászati Lapok¬ 

ban fogja közölni.) 

Valamennyi előadást élénk tetszés jutalmazta. Az ülést az elnök 1 órakor 

zárta be. 

Délután 4 órakor az országos bányászát! és kohászati egyesület alakuló ülése 

tartatott meg. Zsigmondi Vilmos elnök megnyitó és tájékoztató beszéde után 

Gömöry Sándor jegyző az alapszabály tervezetet terjesztette elő, a melyhez hosszabb 

eszmecsere fűződött. Az alapszabályok átdolgozására s az egyesület ügyeinek ideig¬ 

lenes vezetésére tizenhét tagú bizottság küldetett ki, melynek elnökévé Gróf 

Andrássy Manó, alelnökévé Graenzenstein Béla főbányatanácsos választatott. — 

Az ülés végén 26 alapító és 123 rendes tag iratkozott be az aláirási iveken, úgy 

hogy az országos bányászati és kohászati egyesület létrejötte máris biztosítottnak 

tekinthető. 

Ugyanazon időben midőn a magyar bányászok és kohászok országos egye¬ 

sületük megalakítása ügyében tanácskoztak, osztrák kollegáik R. v. Friese elnök¬ 

lete alatt az osztrák-magyar bányász-kohász nagygyűlések állandóvá tétele felett 

folytattak élénk és sikeres eszmecserét s megállapodtak benne, hogy 1. efféle gyűlé¬ 

sek tartása kivánatos és kieszközlendő; 2. a legközelebbi nagygyűlés két vagy 

legfölebb három év múlva tartassák meg; 3. a következendő ülés helyéül Bécs 
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tűzetett ki; 4. a magyar szaktársakkal ez ügyben leendő érintkezésre bizottság 

választatott. (Lásd a harmadik ülés végén.) 

Harmadik nap. Szeptember 16-ikán. 

(Ez az ülés nem a kiállítás zenecsamokában, hanem a m. tudom. Akadémia díszter¬ 

mében tartatott.) 

Elnökök : C. A. v. Frey és Fakbaky István. 

Jegyzők : Pühn J. és Dr. Amon Ede. 

A napirend előtt Borbély Lajos, a salgótarjáni vasmű vezérigazgatója tett 

kritikás megjegyzéseket Obdach lírnak tegnapi közleményeire. 

Előadások: 

Kerpely Antal, miniszt. tanácsos, a kincstári vasművek központi igazgatója 

Magyarország vasiparáról az országos kiállítás idejében czímen tartatott kimerítő 

előadást, mely a kongresszus kiadásában szintén magyar és német nyelven külön 

füzetekben jelent meg. 

2. Noth Gyula bányaigazgató (Dukla): A magyarországi petróleum-kutatá¬ 

sok eddigi eredményeiről és jövőbeli kilátásairól. (Megjelent magyarul és németül.) 

Ehhez az előadáshoz Dr. Babitsch F. J. bányaigazgató fűzött helyreigazító 

megjegyzéseket, különösen a sósmezői viszonyokat illetőleg. 

Szüts Illés, k. zúzómű felügyelő bejelentett előadása az érczélőkészítés 

némely részleteiről, idő rövidsége miatt elmaradt. De nyomtatásban ez is két 

nyelven jelent meg s mint valamennyi előadás, a jelenlevő tagok között ez is szét¬ 

osztatott. 

Ezzel a kongresszus napi rendje ki volt merítve; az ülés befejezése előtt 

azonban Zsigmondy Vilmos még két ajánlatot terjesztett elő: 1., hogy a kongres¬ 

szus költségeinek fedezésére befolyt adományokból s a tagsági díjakból bevett 

4735 írtból a kiadások levonása után fennmaradó összeg az orsz. bányászati és 

kohászati egyesületnek adassák át; 2. hogy a harmadik kongresszus 2—3 év múlva 

Bécsben tartassák meg (1. a második ülés végén.) Mind a két ajánlat köztetszéssel 

elfogadtatott. 

Végül Farbaky István elnök mondott köszönetét a kongresszus tagjainak, 

különösen a külföldi vendégeknek azon meleg érdeklődésért, melyet a kongresszus 

iránt tanúsítottak s a gyűlést befejezettnek nyilvánítja. 

Az ülés után a kongresszus tagjai hajóra szállva előbb az elevátorokat tekin¬ 

tették meg, azután a Margit szigeten gyűltek össze kedélyes búcsú lakomára. Este 

pedig két részre oszolva, az egyik csapat északfelé, a másik délfelé indult a terve¬ 

zett kirándulásokra, melyekről a «Bányászati és Kohászati Lapok# s az «Oesterreichi- 

sche Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen# októberi számai adtak bővebb tudó¬ 

sításokat. 

Közli: Pethö Gyula. 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONATOK A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT ÜLÉSEIRŐL. 

IV. SZAKÜLÉS. 1885 NOVEMBER 4-IKÉN. 

Elnök: Dr. Szabó József. 

Elnök a téli munkaszak első ülését megnyitva, üdvözli a nagy számmal egv- 

begyült tagokat s abbeli óhajtásának ad kifejezést, vajha a nyári serény munka 

eredményei téli üléseinken mentői pezsgőbb és mentői számosabb érdekes közle¬ 

ményben nyilvánulnának. 

Elnök bemutatja Brezina Arisztid urat, a bécsi cs. kir. ásványtár custosát, 

a szakülés vendégét, a kit a jelenlevő tagok éljennel fogadnak. 

Pethő titkár felolvassa a legutóbbi (május 6-iki) szakülés jegyzőkönyvét s a 

következő jelentéseket terjeszti elő : 

1. A magyarhoni Földtani Társulatot az országos kiállításon, a melyen 26 

kötetre terjedő összes kiadványaival vett részt, a kiállítási nagy éremmel tüntették 

ki, a «közhasznú működésért» jelzővel. 

2. Az osztrák-magyar államvasút-társaság a szünetek alatt 200 frt alapít¬ 

ványi tőkét küldött be, a melylyel a társulat pártoló tagjai sorába óhajt lépni. 

3. Új tagokul ajánltatnak 1885-re : 

Dr. Hoitsy Pál, országgy. képviselő Budapesten; ajánlja Dr. Pethő Gyula. 

Jahn Vilmos, uradalmi igazgató Boros-Sebesen; ajánlja Dr. Pethő Gyula. 

Stach Frigyes lovag, cs. kir. épít, tan. Bécsben ; ajánlja L. Oelberg Gusztáv. 

Starna Sándor, m. kir. bányatiszt Urvölgyon; ajánlja Cseh Lajos. 

1886-tól kezdődő kötelezettséggel: 

Ágh Timőt, cisterc. r. főgymnasiumi tanár Baján; ajánlja Dr. Dietz Sándor. 

Hirschpeck -János, bányamérnök Aninán ; ajánlja Dr. Schafarzik Ferencz. 

Elszomorodással jelenti továbbá a titkár, hogy a szünetek alatt a társulatnak 

három rendes tagját ragadta el a halál: Dr. Rőzsay József főorvost Budapesten, 

Jendrassik Miksa kir. bányatanácsost és bányaigazgatót Iglón és Gömöry Sándor 

bányamérnököt, a bányászati, kohászati és földtani congressus volt titkárát Buda¬ 

pesten. ■— Szomorú tudomásul szolgál. 

Ezek után az előadások következtek, melyek sorát 

1. Dr. Szabó József társulati elnök nyitotta meg a Berlinben 1885 szeptem¬ 

ber 28-ika és október 3-ika között tartott nemzetközi geológiai congressus tanács¬ 

kozásainak és a congressus alkalmából rendezett ásvány-, kőzet-, kövület- térkép- 

és tudományos műszer kiállításokról szóló jelentésével. Közleményeit a deczemberi 

szakülésen fogja folytatni és befejezni. A legközelebbi füzetben egész terjedelmé¬ 

ben megjelenik. 

2. Franzenau Ágoston a letkési felső-mediterrán rétegek faunájáról érte¬ 

kezett. Előadásának kivonata a következő : 

«A börzsönyi trachythegység nyugati és délnyugati részét szegélyező har- 
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madkori rétegek két helyen gazdag kövület-tartalmukról már régen nevezetesek; 

az egyik a szóbbi homoklerakodás, a másik a kemenczei lajtamész. Ezekhez sorol¬ 

ható most újabban egy 81 fajból álló, a m. nemzeti Muzeum ásvány-őslénytani 

osztályához érkezett, ajándék alapján Letkés is, szintén Hontmegvében. 

E lelőhelyről az irodalomban csakis Stache és Halaváts emlékeznek meg. 

Az előbbi a Yácz környékén végzett geológiai felvételek eredményeinek leírásánál 

14 fajt említ a letkési homokkőből, az utóbbi * ** 7 fajt sorol fel, amelyek egyike 

Stache egyik fajával azonos. 

A legnagyobbrészt szép és ép anyagból 6 conus, 3 ancillaria, 1 marginella, 

1 ringicula, 2 voluta, 5 mitra, 1 columbella, 3 terebra, 3 buccinum, 1 oniscia, 

1 cassis, 1 chenopus, 3 triton, 1 ranella, 3 murex, 2 fusus, 1 fasciolaria, 3 cancel- 

laria, 10 pleurotoma, 4 cerithium, 3 turitella, 2 turbó, 3 natica, 3 dentalium, 

1 lucina, 1 cardita, 1 pectunculus, 1 arca, 1 lima, 4 pecten, 3 clypeaster, 1 acan- 

thocyathus 1 astraea, 1 porites fajt tudtam megkülönböztetni; s ezekből 74-et faj 

szerint is meg lehetett határozni. 

Ezeket a Stache közlötte faunával összevetve, kiderül, hogy ebben 7 olyan 

faj van, mely az én anyagom között nem fordul elő; Halaváts ellenben két oly 

fajt említ, mely nálam hiányzik s így Letkés faunája már mostanig ist elég tekin¬ 

télyes, minthogy 90 alak fordul benne elő s közöttök 82 fajilag is ismert. Ha az 

utóbbiakat összevetjük más vidékek ismert faunájával, úgy a lapugyi az, melyhez 

legközelebb áll, minthogy ebben 75 alak azonos a mieinkkel.)) 

3. Dr. Bora Samu lőcsei tanár két közleményét Dr. Pethő Gyula társulati 

titkár terjesztette elő. Az egyik: «Egykori jégáraktól kávézóit, kövek a Magas-Tátra 

déli oldalán;» a másik : Egykori jégárak nyomai az Alacsony-Tátrában.» Mind a 

két közlemény a jelen füzet 377—380. lapján található. Roth Samu tagtársunk a 

bemutatás végett küldött karczolt köveket a m. kir. Földtani Intézetnek ajándékozta. 

A szakülés Roth Samu tagtársunk nevezetes felfedezését őszinte örömmel 

vette tudomásul. A karczolt kövek kérdéséhez fűződött eszmecserében Szabó József 

elnök és Pethő Gyula titkár vettek részt. 

Szabó elnök kifejezést adva a szakülés örömének, gratulál Roth tagtársunk 

szerencsés fölfedezéséhez s a jelentékeny eredményhez. Saját tapasztalásából a leg¬ 

közelebb látott észak németországi diluviális glecserterületről s a Mátrából hoz fel 

összehasonlító példákat, hangsúlyozva a párhuzamos karczolások kiváló jelentő¬ 

ségét, a melyek Roth tagtársunknak most bemutatott példányai között nem fordul¬ 

nak elő. Megemlíti még ama sajátságos, csak nem régiben fölfedezett <iDreika/nter» 

köveket, melyek a Drezda melletti diluviumban fordulnak elő s a melyekből ha a 

részére ígért küldemény megérkezik, a szakülésnek is fog bemutatni példányokat" 

Pethő a bajor-sváb fennsík glecservidékeiről hoz fel összehasonlító példá- 

* Stache. «Die geologischen Verháltnisse dér Umgebungen von Waitzen in 

Ungarm). Jahrb. dér k. k geol. Reicbsanstalt XVI. Bánd p. 312. 

** Halaváts. «Tabellarische Uebersicht derjenigen in Ungarn vorkommenden Gas- 

teropoden-Formen, welche von den Herren R. Hoernes und Auinger in den drei ersten 

Heften des XII. Bandes dér Abhandlungen beschrieben wurden.i) Verliandlungen dér 

k. k. geol. Reichsanstalt XVI. Bánd p. 153. — Ugyanettől «Új alakok Magyarország 

mediterránkorú faunájából.)) Természetrajzi füzetek VIII. kötet 171. lap. 
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kát és mutat be karczolt köveket; jellemzi az úgynevezett jégárfenék (Gletsclier- 

boden) minőségét és kiemeli, hogy különben a párhuzamos karczolások ott is ritkán 

fordulnak elő. 

V. SZAKÜLÉS 1885. DECZEMBER 2-IKÁN. 

Elnök Dr. Szabó József. 

A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után Pethő Gyula titkár előterjeszti, 

hogy a múlt ülés óta egy alapítvány és egy rendes tag jelentetett be. 

Dr. Dietz Sándor tagtársunk Budapesten, 100 frtos kötelezvénynyel az 

alapító tagok sorába óhajt átlépni. 

Lörenthey Imre tanárjelöltet Budapesten, rendes tagul ajánlja Kocsis János. 

Előadások: 

1. Dr. Szabó József folytatja és befejezi a múlt ülésen megkezdett jelen¬ 

tését a harmadik nemzetközi geológiai congressusról, mely Berlinben 1885 szeptem¬ 

ber 28 és október 3-ika között tartatott. — A jövő füzetben egész terjedelmében 

megjelenik. 

2. Halaváts Gyula mammuth-maradványokat mutat be Valeapajról. Előadó 

a múlt nyáron délmagyarországi részletes geológiai fölvételei közben Krassó- 

Szörény megye Yaleapaj községe határában Athanaszievics Emil földbirtokos úr 

szives figyelmeztetése folytán, a Yalea petri- (köves völgy)-ben egy mammuth-lelő- 

helyen ásatott, az ott gyűjtött fogakat ez alkalommal mutatja be. Megelőzőleg 

azonban nehány szóval a földtani viszonyokat ismerteti meg. A Yalea petri környé¬ 

kén ugyanis az alaphegységet gránátos csillámpala alkotja, erre mediterrán korú, 

zöld színű tömött agyag, majd lajtamész települt. A lajtamészre pontusi korú homok, 

e fölött pedig diluviális korú, babércztartalmú sárga agyag következik. — A Valea 

petriben a mammuth-maradványok másod-fekhelyen, sötét színű, lajtamész és zöld 

agyagdarabkákkal vegyes agyagban fordulnak elő a völgy jobb oldalán s valószínű¬ 

leg a sárga agyag maradékai. A bemutatott mammuth-fogak főleg azért érdekesek, 

mert fiatal példányoktól származnak s a fogfejlődés első stádiumait tüntetik fel. 

Halaváts előadásával kapcsolatban Pethő Gyula felhivja a szakülés figyel¬ 

mét a bemutatott kicsiny mammuth-fogak rágó lapjára, mely igen tanulságosan 

előtünteti a mammutliok illetőleg az elefántok sajátságos fogfejlődését. Az elefán¬ 

tok felső állcsontjában, valamint állkapcsában ugyanis egy-egy oldalon mindig 

csak egy-egy zápfog van használatban, vagy legfölebb két fognak egy-egy része. 

A mellső fogat a mögötte (s nem az alatta) fejlődő hátulsó fog előre tolja mind tovább 

és tovább, a míg ki nem hull s a helyét maga foglalja el; és ez így tart mind addig 

míg csak egy-egy állcsontrészben hat zápfog ki nem tört s használatba nem került, 

úgy hogy az elefántoknál szorosabb értelemben vett fogváltás nem, hanem csak 

fogpótlás létezik. Minden utóbb következő fog nagyobb a megelőzőnél. 

Lóczy Lajos a bemutatott fogakat nem tartja elég kopottaknak arra, hogy 

másodfekhelyről valóknak tekintse s erre nézve részletesebb magyarázatot kér az 

előadótól, a mire Halaváts úr kifejti azon okokat, a melyek alapján a lelőhelyet 

másodfekvésűnek tekintette. 

3. Dr. Pethő Gyula e. titkár az alapszabályok egyik rendelkezésének meg¬ 

felelően ez alkalommal három beküldött tárgyat mutat be a szakülésnek. 
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a) Hieroglyphás homokkő Rónaszék határából. Fbitz Pál, kir. bányanagy, 

társulatunk rendes tagja, a múlt november 18-ikán, egy darab kárpát-homokkövet 

küldött volt be, a melyet az őszszel Noth Gyula tagtársunk talált Rónaszék határá¬ 

ban. A beküldött darab igen szép typusos példánya ama sajátságos képződéseknek, 

a melyeket kárpát-homokkő, bécsi homokkő és flyscli néven ismer a geológia s a 

melyeknek képződése kora a kréta és az eoczén között váltakozik. (A beküldők a 

bemutatott példányt krétakorinak mondják.) Hasonló ama képződményekhez, a 

melyek leginkább tengerpartokon keletkeznek, afféle bizarr alakokkal, a melyeknek 

hieroglypha nevet adtak s a melyek után némely rétegeket hieroglypha-palának 

és hieroglypha-homokkőnek neveztek el. A beküldött példány mintegy 240—250 

négyszög % nagyságú s a közepét oly üreg foglalja el, a minőt valamely crinoida 

koronája hagyna lenyomatban maga után, s körülötte több másféle apróbb alak 

mutatkozik. De se a középső üreg, se a többi alakok nem állati maradékok nyomai, 

hanem inkább afféle féregnyomoknak és dudásoknak tekinthetők, a minőknek szép 

példáit pár évvel ezelőtt a svéd Nathorst mutatta ki. Dr. Staub tagtársunk véle¬ 

ménye szerint azonban nem lehetetlen, hogy a középső crinoidaszerű mélyedés 

mégis valamely tengeri alga lenyomata, a mi azonban egyelőre nem volt eldönt¬ 

hető. — Minthogy beküldő tagtársaink a kőzetpéldányt társulatunknak ajándé¬ 

kozzák, eddigi szokás szerint a m. kir. földtani intézet múzeumának fog átadatni. 

b) Dinotherium-fog Köves-Kálla környékéről. Dr. Lipp Vilmos, praemontr. 

r. kanonok és gymn. igazgató Keszthelyen, az ásatásairól szélesebb körökben is 

ismeretes régész, a múlt nyáron egy Dinotherium-fogat volt szives az előadónak 

ajándékozni, a mely azóta a kir. földlani intézet gyűjteményének adatott át. — 

Bemutatására az előadót egyrészt az indította, hogy a becses tárgy eddigelé isme¬ 

retlen lelőhelyről, Köves-Kálla vidékéről (Zala megyéből) való, másrészt pedig az, 

hogy tetemes nagysága tökéletesen kifejlődött, hatalmas állatra enged következ¬ 

tetni, melynek nagysága (magassága) a négy métert aligha túl nem haladta. — 

A fog a felső bal 2-ik zápfog; rágólapja erősen le van kopva: hosszasága sagittális 

irányban 90 mj.m, szélessége 94- %,, a korona megmaradt hátuksó részének magas¬ 

sága 58 ™/m. A külső két gyökere le van törve, zomúnczrétege kissé hiányos. 

c) Ambros geológiai térképe a nagyváradi kerületről. .Jahn Vilmos tagtár¬ 

sunk gróf Waldstein-Wartenberg Ernő boros-sebesi uradalmának igazgatója, köz¬ 

vetetten a szakülést megelőzőleg igen becses küldeménynyel lepte meg az előadót. 

Megküldötte ugyanis Ambros Tamás, volt cs. k. kerületi erdőrendező térképkéz¬ 

iratát, mely az úgynevezett Administrativ-Karte lapjain az egykori nagyváradi hely¬ 

tartósági kerület geológiai viszonyait tünteti elő. -Jahn úr e históriailag becses 

térképet azzal a kijelentéssel küldötte be, hogy teljesen e társulat rendelkezésére 

bocsátja. (A térképről és szerzőjéről a szakülésen előadott és utólag még kiegészített 

részleteket, helyszűke miatt a jövő füzet Rövid közleményeinek rovatába kellett 

áttennünk.) 

A szakülés .Jahn Vilmos tagtárs úrnak e becses ajándékáért egyhangúlag 

köszönetét szavaz, s elrendeli egyszersmind, hogy a térkép-kézirat megőrzés végett 

a m. kir. Földtani Intézet térképtárának adassák át, a hol nemcsak méltó helyen, 

de egyszersmind oly országos közintézetben lesz, a hol a legnagyobb gonddal meg¬ 

őrzik s mégis minden szakember könnyen hozzáférhet. 

4. Dr. Posewitz Tivadar, A laterit előfordulásáról Bangka szigetén. Előadá- 
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sának lényege a következő: Sárga homokos agyagok, apró agyagvaskő-concretiók 

és nagyobb agyagvaskőtuskók az egyhangú erdei utak mentén mindenütt talál¬ 

hatók s csak a gránithegyek közelében fordulnak elő kvarezszemeeskéket tartal¬ 

mazó agyagok. Ezeket a képződményeket az indiai bányamérnökök nem vizsgálták 

meg tüzetesebben. Az előadó apró aknákat ásatott az említett helyeken s ezen az 

úton sikerült kimutatnia, hogy ezek az kőzetek semmi egyebek mint Meritek. 

Általánosságban ismerteti a képződmények korát, főváltozatait és térbelileg igen 

nagy elterjedését. Eme kőzeteknek tüzetesebb vizsgálata még hiányzik. Yégiil 

kiemeli az előadó azt a nagy különbséget, mely egyrészről az ónszigetek, más¬ 

részről a keletindiai szigetcsoport többi szigetei között létezik, azt ugyanis, hogy 

az ónszigeteken (melyek a Maiakkal félsziget folytatásaként tekintendők), — a 

Biauw-Lingga-szigetcsoport ónszigetein, Bangka és Blitong szigetén — a kitéritek 

igen elterjedt képződmények, míg a többi szigeteken nem fordulnak elő. Az előadó 

erről a tárgyról később még bővebben fog értekezni. 

5. Kalecsinszky Sándor közleményeket terjesztett elő a m. kir. földtani 

intézet chemiai laboratóriumából, melyekben a következő anyagok chemiai elem¬ 

zésének eredményeit ismertette : 1. Barnakő (mangánvaskő) az aradmegyei Iüs- 

Halmágyról, a Botunda hegy közeléből. — 2. Kútvíz, Somkútról; elemzés és tech¬ 

nikai alkalmazását illető javító eljárás. — 3. Magnesvasércz Magyar-Egregyről, 

Baranya megyéből. — A. Viasztartalmú homok Szamos-Udvarhelyről (Szilágy¬ 

megye). -—• 5. Nyolczféle khinai szén (Lőczy gyűjteményéből). — 6. Tibeti arany 

(Lóczy gyűjteményéből). -— 7. Lignit Csáktornyáról (a dragoszlaveczi hegyről). — 

8. Bitumentartalmú pala a Zboró melletti Stebnikről (Bártfa közelében, Sáros 

megyében). 

E legutóbbi anyagról szólva kiemeli az előadó a palának igen tetemes bitu¬ 

men tartalmát, mely k. b. 15 százalékra rúg, s hogy ennélfogva ez a nagy mennyi¬ 

ségben előforduló anyag gazdag forrásává válhatik az olaj-, kátrány- és paraffin¬ 

gyártásnak. 

Gesell Sándor kérdésbe teszi, vájjon ennyi tartalom s a petróleum mai 

olcsósága mellett fog-e a gyári feldolgozás jutalmas eredményt szolgáltatni ? 

Kalecsinszky hivatkozik a osztrák-magyar államvasút társaság aninai gyárára, 

a mely csupán 3—7 % bitumentartalmú palát dolgozott fel s a termelés éveken 

át kifizette magát, még a petróleum olcsósága idejében is. 

Szabó József elnök ezekkel kapcsolatban megemlíti, hogy ő csak nem régiben 

Edinburg mellett látott efféle paraffin-gyárat, a melyben azelőtt csak útkavicsolásra 

használt bitumenes palát dolgoznak fel; ennek a bitumen-tartalma tehát valami 

igen tetemes nem lehetett. És ez ez a gyár oly sikeres termelést űz, hogy nemcsak 

Angolországba,, de még a coloniákra is tetemes mennyiségű paraffint szállít- 

A stebniki telep tehát mindenesetre igen számba vehető anyagforrásnak tekintendő. 

IV. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885. NOVEMBER 4-IKÉN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

I—VI. A folyó ügyek elintézése, a megelőző szakülésen bejelentett rendes 

tagok egyhangú megválasztása s a felmerült indítványok tárgyalása. — Ezeken 

kívül a választmányi ülés tárgyai a következők voltak. 
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VII. A szabadalmazott osztrák-magyar dllamvasut-társaság, mely 200 frt 

alapítványi tőkét küldött be, — a társulat pártoló tagjává egyhangúlag meg- 

választatott. 

Vili. Elszomorodással jelenti a titkár, hogy a szakülésen bejelentett elhuny¬ 

takon kívül a szünetek alatt elvesztettük gróf Karátsonyi Guidó urat is, a ki maga 

nem volt ugyan tagja társulatunknak, de az általa tett Rudolf-alapítványból tár¬ 

sulatunkat is részeltette 100 frt. adományban, mely az alaptőkéhez csatolva maig- 

lan is gróf Karátsonyi Guidó «Rudolf-alapít vány a» czim alatt kezeltetik. — 

A nemes lelkű gróf elliunytát a választmány mély megilletődéssel veszi tudomásul 

s elhatározza, hogy a társulat fájdalmát tolmácsolandó a nagyérdemű elhunyt 

fiához gróf Karátsonyi Aladár országgyűlési képviselő úrhoz részvétirat intéztessék. 

IX. A levelező tagok sorába leendő megválasztásra, dr. Szabó József elnök 

dr. Pietro Eoccatagliata nápolyi orvos urat ajánlja. — Egyhangúlag meg¬ 

választatott. 

V. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS 1885 DECZEMBER 2-IKÁN. 

Elnök : Dr. Szabó József. 

I. A titkár előterjeszti Dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár és társulati r. 

tag véleménves jelentését és ezzel kapcsolatban ismétli egyszersmind Dr. Wartha 

Vincze műegyet. tanár és választm. tagnak a múlt ülésen már előterjesztett véle- 

ményes jelentését Dr. Fischer Samu munkájáról, mely a sósforrások konyhasó, 

jód, brom, stb. tartalmának vizsgálatával foglalkozik. — Minthogy a birálók 

Fischer úr dolgozatáról kedvezően nyilatkoznak, a titkár utasíttatik, hogy a jövő 

ülésig a munka nyomdai s a hozzá mellékelendő térkép lithographiai kiállítására 

nézve részletes költségvetést terjeszszen elő, hogy a kiadás módjára a választmány 

véleményt formálhasson. 

II. Dr. Dietz Sándor alapító, Lörenthey Imre pedig rendes taggá egyhangú¬ 

lag megválasztattak. (L. a Szakülés jegyzőkönyvét a 389-ik lapon.) 

III. A titkár előterjesztésére a választmány egyhangúlag elhatároza, hogy a 

tagajánlásra való felhívás, mely tavaly kedvező eredményre vezetett, az idén rövi- 

debb alakban ismét szétküldessék a társulat összes tagjaihoz. 

IV. A közgyűlés napjául az elnök javaslatára a választmány egyhangúlag 

1886 január 13-ikát tűzi ki (a hónap második szerdáját, minthogy az első szerdája 

ünnepre esik); — az 1886-ban tartandó szakülések sorrendjét pedig a titkár elő¬ 

terjesztése szerint változatlanul elfogadja. (L. a jelen füzet boritékát.) 

V. Elhatározza a választmány, hogy a küszöbön levő tisztújító közgyűlés 

előkészítése ügyében deczember 23-ikán rendkívüli választmányi ülés tartassák. 

Ezek után folyó ügyek intézteitek el. 

Vége a xv-ik (1885 évi) kötetnek. 
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DÉR K. ÜNG. GrEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884. 

I. DIRECTIONSBERICHT 

Ein Jahr ist seit Erstattung meines letzten Rechenschaftsberichtes 

verílossen, und indem icli auf die Art dér Entwicklung und die Thatigkeit 

unserer Anstalt wáhrend dieses Jakres einen Rückblick werfe, will ich gleich 

an erster Stelle jenes erfreuliche Factum, das für die fernere Wirksamkeit 

dér Anstalt nur von segensreicbem Einflusse sein kann, hervorheben, dass 

wir im abgelaufenen Jabre, wenn auch erst gégén Ende desselben, endlicb 

unser eigenes cbemisches Laboratórium erricliten konnten. Da dieses nebst 

dem Verseken dér Agenden, die sicli aus dér systematischen geologiselien 

Landesdurchforscbung ergeben, auch Privatparteien, so namentlich mit 

Bergbau- und Hüttenbetrieb und mit anderen, im Wirkungsfelde dér 

Anstalt wurzelnden Indüstriezweigen oder Beschaftigungen sich Befassen- 

den Gelegenbeit bietet, ilire Rohmaterialien oder Produete, u. zw. bei más- 

sigen Preissátzen, kiér ekemisek untersuclien zu lassen, so glaube icli, dass 

die Erricktung des Laboratoriums auch im Interessé diesel’ Kreise als erfreu- 

licli zu betrackten ist. 

leli kann zwar auch heute noch niclit sagen, dass unser Laboratórium 

sclion in jeder Hinsickt eingerichtet sei. da das weder die uns zűr Verfü- 

gung gestandenen Summen, nock aucli die Kürze dér Zeit zuliessen, docli 

ist dér auf diesem Gebiete sicli zeigende Fortschritt unleugbar, und wird 

mit dér allmáligen Eortentwicklung aucli liier all das noch Nothwendige 

zu erreiclien sein. Hier ist es aucli am Platze, jenes Pílichteifers zu geden- 

ken, den unser Anstalts-Cliemiker, Alexander Ivalecsinszky, seit dér Rück- 

26 Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 
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kehr von seiner lángeren Reise im Ausland, bei dér Einrichtung des Labo - 

ratoriums entwickelte. 

Dér Preistarif und die Normen des Laboratoriums sind mitgetheilt 

anzutreffen in Nr. 241 des Jahrganges 1884 des «Budapesti Közlöny», auf 

Seite 1698 dér Nummer 43 vöm vorigen Jahre des «Közgazdasági Érte¬ 

sítő*), sowie auf Seite 524 des XIY. Bandes des «Földtani Közlönye, und 

sind daher für Jedermann leicht zugánglich. 

lm Personalstande dér Anstalt ging keine wesentlichere Veranderung 

vor sicli, und kann ich nur ílüchtig erwáhnen, dass gégén Schluss des Jah- 

res unser College Dr. Carl Hofmann für langere Zeit einen vollauf ver- 

dienten Urlaub erlangte, den er mit Studien im Auslande verbrachte. 

Auf die geologisclien Landesaufnabmen übergehend, sálién wir das 

Faclipersonale dér Anstalt in den schon in den vorliergegangenen Jahren 

besclniftigt gewesenen zwei Aufnahms-Sectionen die im Herbste des Jalires 

1883 unterbrochene Arbeit in den östlichen Gebirgen des Landes fortsetzen. 

Die liier aufgearbeiteten Landestheile bilden die natürliehe Erweiterung dér 

früher geologisch kartirten Gebiete. 

Die Leitung dér nördliclien Aufnahms-Section wurde auch diesesmal 

dem königl. Chefgeologen Dr. Carl Hofmann übertragen, dessen Arbeits- 

genossen in dér Section: die königl. Sectionsgeologen J. v. Matyasovszky 

und L. v. Lóczy, dér königl. Hilfsgeologe Dr. J. Pethő, sowie dér Klausen- 

burger Universitáts-Professor Dr. Ant. Iyoch waren. Dem Letzteren wurde 

die Aufgabe zu Theil, die Aufnahme des an das Specialblatt «Klausenburg» 

westlieli anschliessenden, in seinen nördlicheren Partieen im Jahre 1882 

aufgenommenen Blattes «Bánffy-Hunyad» ( q XX Vili ’ 1 : 75,000^ zu vol- 

lenden; das Blatt «Klausenburg» war im Sommer des vorliergegangenen 

Jahres (1883) beendet worden und ist aucli bereits publicirt. 

An dér Tliátigkeit dieser Section nahm ferner an dér Seite des Sec¬ 

tionsgeologen L. v. Lóczy, als Volontair, dér viertjáhrige Hörer dér philoso- 

pliisclien Facultiit, Herr Gustav Thirring Theil, dér sicli diesbeziiglicli, 

uin seine Kenntnisse in dieser Richtung zu erweitern, an die Anstalt gewen- 

det liatte, und dessen anerkennenswerthes Streben jedenfalls die warmste 

Unterstützung verdiente. 

In dér unter dér Leitung des Chefgeologen L. Roth v. Telegd gestan- 

denen südlichen Aufnahms-Section nahmen an den Arbeiten ausser dem 

Genannten nocli die Hilfsgeologen J. Halaváts und, nacb Beendigung sei¬ 

ner weiter untén zu erwalinenden Aufgabe, Dr. F. Schafarzik, sowie eine 

Zeit hindurch auch ich selbst Theil. 

In dér nördlichen Section fiel Herrn Dr. C. Hofmann die geologische 

Kartirung des auf den Sectionsblattern N6 und N7 dargestellten Gebietes als 

Aufgabe zu, demgemass gelangten durch ihn zűr Aufnahme von den sieben- 
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bürgischen Bláttern: die westliclie Hálfte des Blattes 

Sect. 5 

Sect. 5 
und die 

östliclie Hálfte des Blattes 

n. w. Col. ’ 

von liier nacli Nord vorgehend, 
III. W. Col. 

wurden von ihm ferner von den Detailbláttern im Maassstabe von 1: 28,800 

, Sect. 50 Sect. 49 Sect. 48 
nocn die tolgenden: ■■ und autgenommen. 

ö Col. LI. Col. LI. Col. LI. ö 

Seine Thátigkeit falit alsó auf das Gebiet dér Comitate Szolnok- 

Doboka und Szatmár, wo wir dasselbe durch die Lage dér Ortschaften Oláli- 

kékes, Gyertyános, Kápolnok, Monostor, Szelnicza, Drága-Vilma, Kis-Bor- 

szó, ferner Galgó, Oláh-Fodorháza, Kobola pataka und Ködménes begrenzt 

sehen. Hofmann’s Arbeitsgebiet steht nacli West und Nord in Verbindung 

mit dem von ihm schon friiher aufgenommenen Gebiete, in östlicher Ricli- 

tung gelangte er bis zu dem auf das Blatt ■_fallenden, Fatia Kolibi 
II. W • Col. 

genannten Berge. 

Sectionsgeologe J. v. Matyasovszky beendete vor Allém die Aufnahme 

des nacli SO durch das Vale Frupsunye bei Nagy-Bárod, nacli Nord durch 

das Comitat Szilágy begrenzten, noeli übriggebliebenen Theiles des Detail- 

Soct 53 
blattes >, , ’-r' -, wodurch das Sectionsblatt Ms völlig fertiggestellt wurde. 

Col. XLVE. 8 6 os 

sodaiin wandte er sich dem Sectionsblatte L8 zu, wo er auf dem Gebiete dér 

Sect. 53 SgcI 
Original-Aufnahmsblátter -V- und 

Col. XJjVI. Col. XLVI. 
lángs dér Gránze 

des benachbarten Szilágyéi- Comitates in nördlicher Richtung bis an die 

Nordgrenze des ersteren Blattes, nacli West aber bis zu dér Felső-Derna mit 

Bogdánszóvárhegy und Puszta Újlak verbindenden Linie gelangte. Süd- 

lich bis Rév bildet die Sebes (schnelle)-Körös, sowie die von dér letzteren 

Ortschaft nacli Nagy-Bárod fülirende Landstrasse die Grenze. 

Matyasovszky’s Aufnahmen fallen ausschliesslich in das Comitat 

Bihar, u. zw. auf das sogenannte Réz-Gebirge, an dessen nordwestlichem 

Saume, in den Schicliten dér pannonischen Stufe, die in neuerer Zeit Gégén- 

stand des Abbaues bildenden Asphalt-Vorkommnisse sich zeigen. 

Das dritte Mitglied dér Section war L. v. Lóczy, dessen Thátigkeits- 

gebiet aucli im abgelaufenen Jahre die Gegend des «Hegyes» bildete. Zuvor 

aber führte er in dem auf dem Gebiete dér Comitate Krassó-Szörény und 

Hunyad sich erliebenden «Poiana-Ruszka»-Gebirge Untersuehungen durch, 

umjene Uebersichts-Aufnahmen zu beenden, mit dérén Durchführung er vöm 

hohen königl. ungar. Ministerium für Agricultur, Industrie und Handel aus 

Anlass dér vöm internationalen geologischen Congress zusammenzustellen 

beschlossenen europáischen Karte noch im Jahre 1882 betraut worden war, 

an dérén gánzlicher Beendigung er damals durch die Ungunst dér Witte- 

26* 
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rung, im folgenden Jakre aber durch Krankheit verhindert wurde. Diese 

UeVjersiehtsaufnal 1me dér «Poiana-Ruszka» ist nun beendet, was urnso 

erfreuliclier ist, als bei Abhaltung dér Buziás-Temesvárer Wanderversamm- 

lung dér ungarischen Aerzte und Naturforscher ein Ausfiug dér geologischen 

Section in die genannte Gegend projectirt ist, bei welcher Gelegenheit die 

mittlerweile tértig gestellte Karte den an dér Excursion Theilnelimenden 

gute Dienste leisten wird. 

Sowolil das genannte Uebersicktsblatt, als aucb die bei Kartirung des- 

selben gewonnenen Beobachtungs-Resultate werden im Jahrbucbe dér 

Anstalt veröffentlickt werden. 

Nacli Durchfubrung dér erwáhnten Ariiéit setzte Lóczy die Detailauf- 

nahmen an dér Maros tort, wo er fást ausschliesslick auí dem auf das Sec- 

tionsblatt Ln fallenden gebirgigen Terrain seine Aufgabe vollführte, indem 

von dér benaclibarten Section Kn nur ein kleinerer, am linken Ufer dér 

Maros, zwiscben Újfalu und Kisfalud sicb erstreckender Saum zűr Begeliung 

gelangte. 

Auf dem erstgenannten Sectionsblatte ging die Aufnalime auf dem 

Sect. 61 , Sect. 62 
Terrain dér Detailblátter und u. zw. nach Westen 

Col.XLIY. Col.XLIV. 

im Ansckluss an die des vorliergegangenen Jahres lángs einer Linie vor 

sic-h, die Agris-Almás mit Radna verbindet. 

Nacb Nord ist Aranyág als Grenzpunkt zu bezeicbnen, nach Süd dér 

Maroslauf, östbcb aber kann eine den «Hegyes» mit Odvos verbindende 

Linie als Grenze betrachtet werden. 

Ein kleinerer Tbeil dér Gegend am linken Ufer dér Maros gelangte 

aucb bier zűr Kartirung, indem Lóczy, in Gemeinschaft mit Dr. J. Pethő, 

die nácbste Umgebung Lippa’s gleiclifalls beging. Noch vor Beginn dér Auf- 

nalime im Marostbale bereicherte Lóczy in Gesellsckaft des Hörers dér Pliilo- 

sophie und Professiu’s-Candidaten G. Thirring, dér als Yolontair an den 

Excursionen des genannten Sectionsgeologen mit ausdauerndem Eifer tbeil- 

nabm, wáhrend seiner zweiwöcbentlicben Untersucbungen in dér Poiana- 

Ruszka unseren Gesteinsvorrath für Scbulzwecke mit Tracbyten von Zsidó¬ 

vár und Daciten von Nadrág. Nebstbei liess er auch das Aufsammeln von 

Petretacten an dem berübmten Radmanyester Fundorte dér pannonischen 

Stufe nicbt ausser Acbt, und braekte von ebesem Orte, sowie von den ebenso 

bekannten Ober-Lapugyer Mediterrán-Petretacten eine sebr schöne Suite 

für unsere Anstalt, mit dérén Práparirung und Bestimmung gegenwártig 

unser College J. Halaváts bescháftigt ist. 

An den geologischen Aufnahmen im Maros-Tbale nabm ausser den 

Genannten aucb Dr. Pethő Tbeil, zu dessen Auígaben es geliörte, Lóczy in 

seiner Tbátigkeit zu unterstiitzen, insoferne er, nacbdem er sicb vorker unter 

Lóczy’s Leitung mit den geologischen Yerbáltnissen des Arbeitsgebietes im 
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Allgemeinen vertraut gemacht hatte, bernien war jene Ablagerangen elér 

oberen Kreide im Detail zu kartiren, die zwischen Lippa und Konop ent- 

wickelt sincl; zugleich wurde er auch mit dér Aufsammlung und Aufarbei- 

tung dér reichen Fauna clieser Scbichten betraut. Von dér weiter untén 

noch zűr Sprache kommenden Mission in Angelegenbeit dér von uns schon 

vor circa 13 Jahren für die Anstalt zu erwerben versuchten fossilen Sáuge- 

tlnerreste von Baltavár mit glánzendem Besultate zurückgekelirt, beging 

Dr. J. Pethő vor Allém mit Lóczy die náchste Umgebung Lippa’s, und 

machte sicli unter Leitung des Letzteren mit den geologisclien Verháltnissen 

von Milova, Odvos und Konop bekannt, sodann aber nalim er ohne Yerzug 

selbststándig die weiteren Partieen seiner oben bezeichneten Aufgabe in 

2oil6 21 
Angriff, indem er auf demOriginal-Aufnalimsblatte - SW (1:25.000) 

Col. aaYI. 

die unmittelbare Umgebung dér Ortschaft Konop kartirte, und aus dér dasi- 

gen obercretaceischen Ablagerung eine reiche Fauna aufsammelte. Etwas 

früher aber reiste er naeh Déva, um auf elem Várhegy (Schlossberg) und 

elem WSW von diesem gelegenen Szárhegy für unsere Sammlungen zu 

Schulzwecken Handstücke von Trachyten zu sammeln. 

Dem Gesagten nacli bewegten sicli sowohl Lóczy als Pethő, welch 

Ersterer bei seiner Aufnalnne gleichfalls Blátter imMaassstabe von 1:25,000 

verwenden konnte, mit ikren Detailaufnalimen auf dem Gebiete des Arader 

Comitates. 

In dér nördlichen Section wirkte endlicli auch Dr. A. Koch mit, cles- 

sen Aufgabe icli bereits eingangs kurz skizzirte. Dieser nahm námlich von 

~Col ‘xXVIIT ^ ' 75,000), d. i. dér Umgebung von Bánffy-Hunyad jenen 

Theil geologisch auf, dér bei den dórt im Jalire 1S82 in Angriff genomme- 

nen Aufnahmen unberührt blieb. Es gelangten durch ihn im abgelaufenen 

Sommer die folgenden Original-Aufnahmsblátter im Maassstabe von 1:28,800 

tz ,• Sect. 9 , Sect. 10 
zűr Kartirung: — ^TJ (die ostliche Halfte), TT7 n n Tr— (elás 

östliehe Fünftel) 

W. Col. VI. 

Sect. 10 

W. Col. V. 

falls dér nördliche dreiviertel Theil des Blattes 

W. Col. VI. n01’d' 

(dér nördliche dreiviertel Theil), sovrie eben- 

Sect. 10 
und falit so die 

W. Col. IV. 

südliche Grenzlinie des auf den letztgenannten drei Blatttlieilen aufgenom- 

menen Gebietes gleichzeitig mit dér Síidgrenze des Specialblattes Bánffy- 

Hunyad im Maassstabe von 1 : 75,000 zusammen. 

Koch's vorigjáhrige Aufnahme falit auf das Comitat Kolozs (Klausen- 

burg), wo wir sein Gebiet durch die Lage dér Ortschaften Nagy-Sebes, 

Sebesvár, Meregyó, Nagy-Kalota, Magyar-Valkó, Gyerő-Monostor, Dongó 

und Nagy-Kapus náher fixirt sehen. Dr. Koch’s erwiihnte Thátigkeit ergab 
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die Beendigung dér Aufnahme und so die Ermöglichung dér Herausgabe 

des Specialblattes «Bánffy-Hunyad». 

Auf die im südöstlichen Theile des Landes vor sich gehenden Aufnah- 

men unserer Geologen übergehend, bemerke icb zunachst, dass hier dér 

Sectionsleiter L. Both v. Telegd, nach Osten hin anseine Aufnahme dér vor- 

Zone 26 
hergegangenen Jahre anschliessend, auf dem Gebiete dér Blattéi' ^ ^ XX^VI 

NW und 
Zone 25 

Col. XXVI. 
SW die Durchführung seiner Aufgabe fortsetzte. Hier 

gibt gégén Westen im Allgemeinen die untere Halfte des Ponyászka-Thales 

die Grenze dér aufgenommenen Gegend, indem dieses Thal nur in geringe- 

rem Maasse nach West überschritten wurde, wahrend weiter südlich hin- 

sichtlich Eoth’s Thátigkeit die Minis die Grenze bildet. Im Silden gab dér 

nördlich von Bozovics gelegene Babintz mik den Ausgangspunkt ab, im 

Norden aber ist die «Tilva eapi» als Endpunkt zu betrachten. Roth’s Wirk- 

samkeit bewegte sich ausschliesslich auf schwerer zugánglichen Gebieten 

des Comitates Krassó-Szörény, die Theile dér im Allgemeinen unter dem 

Namen «Banater Gebirgew bekannten Gruppé bilden. 

Dér in dieser Section arbeitende Hilfsgeologe J. Halaváts untersuclite 

die auf die Specialblatter LJ3 und Lu (1 : 144,000) fallende Gegend, die 

sowolil nach Sild, als West von dem Aufnalimsgebiete des vorhergegangenen 

Jahres begrenzt wird. 

Seine Kartirungsarbeiten auf dem Blatté 
Zone 26 

Col. XXV. 
NO (1 25,000) 

bei Illadia, lángs dem schmalen, zwischen den mesozoisclien und sarmati- 

schen Ablagerungen hinziehenden Bande beginnend, ging er in nördlicher 

Zohg 25 
Richtung auf die am Blatté ,, v..yr SO dargestellte Gegend über, wo er 

L^ol. aáV. 

über Csiklova und Oravicza hin in immer mehr sich verbreitender Zone die 

aucli hier den Westsaum dér mesozoischen Ablagerungen bildenden krystal- 

linischen Schiefer, mit dem mit diesen aufti’etenden Granatfels und den 

Trachyt-Vorkommnissen, bis zum Lisava-Bache verfolgte. Letzteren zum 

neuen Ausgangspunkte nehmend, ging er in dér zwischen Majdan und Greo- 

vác gelegenen Partié desselben, einerseits in nordöstlicher Richtung bis 

Goruja am linken Ufer des Karas-Flusses vor, andererseits aber, die Karas 

überschreitend. verfolgte er in nördlicher Richtung die in seinem Berichte 

ausführlicher erwáhnten Ablagerungen in dér Westhálfte dér Blatter 

Zone 25 t Zone 24 

Col. XXV. N°Und Col. XXY. 

Binis und Füzes hin auf das Blatt 

SO über Nagy-Tikván, Kernecsa, Dokiin, 

Zone 24 
NO, u. zw. bis zu dem Ivnie 

Col. XXY. 

dér Berzava in dér SW-Ecke des eben genannten Blattes, wo Zsidovin den 
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nördlichsten Punkt bezeichnet, bis zu elem er gelangte. Das Gebiet seiner 

Tliatigkeit falit auf das Comitat Krassó-Szörény. 

Dr. F. Schafarzik, dér gleiclifalls Mitglied dér südlichen Section war, 

konnte erst von Anfang September an an den geologischen Landesauínah- 

men theilnehmen, da er vorher mit dér Einsammlung des für die oben 

erwáhnten Schulsammlungen nothwendigen Materiales bescháftigt war. 

Zone 26 Zone 26 
Es wurde von ihm auf den Bláttern NW und 

Col. XXVII. Col. XXVII. 

SW (1:25,000) dér bei Mebadia zwiseben die Cserna und Belareka sicli 

einscliiebende Zug, u. zw. in dér Richtung dér ersteren bis Herkulesbad, 

lángs dér Belareka aber bis zum Bolvasnicaer Thale aufgenommen. Seine 

Tliatigkeit falit ebenfalls ausschliesslich auf das Gebiet des Comitates Krassó- 

Szörény. 

A. Gesell, dér Montan-Chefgeologe des Institutes, setzte im abgelau- 

fenen Som mer wieder im Schemnitzer Montandistrict seine Studien und 

Kartirungen fórt, u. zw. südlich von Schemnitz auf dem Gebiete bei Wind- 

schacht und Stefultó, sowie in dér südlich von hier gelegenen Gegend, 

bis zum Südsaume dér den Schemnitzer Montandistrict darstellenden und 

als Grundlage für die Aufnahmen dienenden speciellen Karte. 

Auf das untersuchte Gebiet fallen die Windschacliter, Reichenauer 

und Pocsuvádlóer Teiclie, die Stefultóer, Kovácser und Pocsuvádlóer Haupt- 

tháler, dér obere Theil dér Moderstollner und Prencsfalvaer Tháler und die 

namhafteren Berge: Nagy- und Kis-Szitna, Tatarszka, Almáska, Skrieniko- 

pec, Hartlabou, Pinhou vrh, Gumanina, Spitzberg, Haviarszki vrh, Sklenova 

und Hollich. 

Dies betrifft die Aufnahme dér Oberfláche, in den Gruben kamen die 

um den Windschacliter Theil des Kaiser Franz-Erbstollens herum befindli- 

chen Gruben zűr Untersuchung. 

Hiemit erreichte die Tliatigkeit unseres Montangeologen in Schemnitz 

ihr Ende, indem die übrigen Tlieile des Gebietes vöm Universitátsprofessor 

Dr. J. Szabó und vöm Districts-Montangeologen L. Cseh kartirt wurden. 

Da die von den genannten di-ei Herren gemeinsam angefertigte geolo- 

gisclie Detailkarte von Schemnitz und Umgebung von dér Schemnitzer 

Montandirection auf dér diesjáhrigen Budapester Landesausstellung zűr 

öffentlichen Besichtigung ausgestellt wird, so wird sie dórt zu selien sein, 

ausserdem kommt aber das specielle Arbeitsgebiet unseres Montangeologen, 

sowohl in einem Uebersichts-, wie in einem Detailblatt im Rahmen dér Aus- 

stellungsgegenstánde unserer Anstalt zűr Ausstellung, um dórt diese Special- 

aufnahmen zu zeigen. 

Was endlicli mich selbst betrifft, verwendete icli die Zeit, die icli bei 

meinen Administrations-Agenden erübrigen konnte, vor Allém darauf, dass 

ich den Montan-Chefgeologen an seinem Tliátigkeitsorte aufsuclite, um mir 
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persönliche Orientirung über den Stand seiner Aufnahmen an Őrt und Stelle 

zu verschaffen, indem ich mich gleichzeitig im Interessé dér weiteren 

montangeologischen Untersucliungen mit den competenten dortigen Fach- 

kreisen in Yerbindung setzte. 

leli konnte diesen ersten Bergort unseres Yaterlandes nicbt verlassen, 

olme nacli lángén Jahren wieder einmal unsere Montanakademie zu besu- 

clien, an die mich auch ohnehin die lieben Erinnerungen meiner Jugendzeit 

knüpfen, und musste ich mich unter freundlicher Führung meines geehrten 

Freundes, des Directors St. Farbaky gar bald davon überzeugen, dass die 

Entwicklung diesel- Anstalt sowohl betrefis ihrer Unterbringung, als riiek- 

sichtlich ihrer Sammlungen, des chemischen Laboratoriums etc. im Ver- 

gleiche zűr Vergangenheit einen so unleugbaren Fortschritt aufweist, dass 

ich mit auMclitiger Freude auch an diesel- Stelle all jene Maimer begrüsse, 

die diesel- Entwicklung Vorschub leisteten und sie durchfülirten. 

Nacli dér Rückkehr von dem Arbeitsgebiete des Montan-Chefgeologen 

begab ich mich direct zűr Banater Aufnahmssection, wo ich an den geolo- 

gischen Landesauthalimen theilnahm, indem ich auf den Original-Aufnahms- 

bliittern ^’ und ^ec^- die von dem Vale Ligidia bei Bozovics 
Col. XLV. Col. XLV. 

und dem Polomi genannten, westlichen Seitenzweig dieses Thales, sowie 

dem von dér Mündung des Ponyászka-Thales bis Bozovics sich erstrecken- 

den Theile dér Minis begrenzten Berge geologisch kartirte. Gleichzeitig beging 

ich auch den nacli NW. aut dem krystallinischen Gebirge sich erliebenden, 

mit dér Kirsia Radoska beginnenden, und von liier über die Konuna ku 

Frasin, den Dialu Goszne, Okolcseszta und Kotolusicsile hin zűr maclitigen 

Coronini-Quelle ziehenden und diese umgürtenden Kalkfelsenzug, indem ich 

auf diesem in westliclier Richtung bis zűr Poiana Gabreszka gelangte. 

Die Grösse des von den Mitgliedern dér geologischen Anstalt im Som¬ 

mer des abgelaufenen Jahres im Detail aufgenommenen Gebietes betrágt 

36 DMeilen = 2071 *7 □ Kilom., wozu nocli die vöm Montan-Chefgeologen 

aufgenommenen 0'6 D Meilen = 34--53 □ Kilom. kommen. 

Die Mitglieder dér Anstalt nahmen ausser iliren eben erwáhnten 

Agenden nocli in zahlreichen anderen Fallen in ihr Fach einsclilagige Unter- 

suchungen vor, indem sie dadurch den an sie sich Wendenden — niclit nur 

in cinem Falle direct im Interessé dér Entwicklung dér Industrie — Aufklá- 

rung botén. 

So reiste Chefgeologe L. Roth v. Telegd auf Ersuchen des Gráfén 

Lad. Serényi im Monate April nacli Putnok (Com. Gömör), um das Ten-ain 

auf dér Besitzung des Gráfén beliufs eventuell vorzunelimender Schürfungen 

auf Braunkohle zu untersuchen. 

Sectionsgeologe J. v. Matyasovszky untersuchte über Einladung des 

Gráfén Ant. Sztáray die náclist Vár-Palota im Comitate Veszprém vorkom- 
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menden Liaskalke auf ilire Yerwendbarkeit, ebenso besuchte er in einem 

spáteren Zeitpunkte auf Ersuchen einer heimischen Glasfabrik da8 für die 

einheimische Glasfabrikation — wie es scheint—.nicht gleicligiltige Vor- 

komnien lockeren Quarzsandsteines bei Gran, auf welches übrigens unser 

College Dr. Schafarziií bei Gelegenheit seiner bereits im vorhergegangenen 

Jalire dórt durchgeführten Aufnalimen aufmerksam gemaclit liatte. 

lm Márz des vergangeuen Jahres machte er über Aufforderung dér 

ersten Háromszékei’ Petroleum-Gesellschaft (Ganser und Genossen) das 

Sósmezőer Petroleum-Vorkommen im Comitate Háromszék zum Gegen- 

stande dér Untersucliung. 

Nacli Matyasovszky zeigt sich das Petroleum aucli bei Sósmező in 

drei verscliiedenen Niveaus, dérén tiefstes er mit den galizischen, sogenann- 

ten Eopianka-Schichten in Parallelé stellt, und bezeiclinet er sowobl diesen, 

als den obersten Horizont, dér nach ihm bereits dem Mediterrán angehört. 

und dér in dér 4—5 Kilom. entfernten Gemeinde Cliersa in dér Moldau 

schon seit Jaliren thatsáchlich mit schönem Erfolge bebaut wird, aucli in 

Sósmező als den für Scliürfungen wichtigsten. Die Petroleum-Quellén zeigen 

sich -— dem genannten Sectionsgeologen nacli — bei Sósmező in den 

bezeiehneten zwei Horizontén so liáufig und reiclilicli, dass die Inangriff- 

nalime energischer Scliürfungen hier begründet scliien. Die an den bezeich- 

neten Punkten abgesenkten Bohrlöcher, namentlich die auf dem Gebiete dér 

unteren Kreideschichten, versprechen nacli Matyasovszky’s Bemerkungen 

aucli in dér That zu einem Resultate zu fiihren. 

Uebrigéns gab Matyasovszky über diese seiiie Excursion aucli in dér 

Fachsitzung dér ungarischen geologischen Gesellschaft vöm 2. April 1884 

eine kurze Mittheilung (Földtani Közlöny, XIV. Bd., Pag. 587). 

In Géméiuschaft mit Dr. F. Schafarziií besichtigte ich nocli im Yor- 

frühjahre über Ersuchen des Herrn C. Wallenfeld, dessen in dér Nálie dér 

Hauptstadt gelegene Szt.-Mihályer Schottergrube, aus dér die Hauptstadt 

ein gewisses Matériái unter Anderem zűr Bescliotterung ihrer Promenaclen 

verwendet. 

Ueber Auftrag des liohen kgl. ung. Ministeriums für Agricultur, 

Industrie und Handel reiste ferner Dr. F. Schafarziií in die Gegend Szege- 

dins, um dórt einen bestimmten Theil des Zsótér’schen Besitzes in Szaty- 

máz, auf dem die Anlage einer Weinrebenscliule geplant wird, auf den für 

die Immunitát gégén die Phylloxera in unentbehrlicher Menge nötliigen 

Quarzsand-Gehalt zu untersuchen. 

Noch geraume Zeit vor Beginn dér geologischen Landesaufnahmen 

besuchte ich gleichfalls mit Dr. F. Schafarzik die Steinbrüche bei Bogdán 

und Yisegrád, um nebst einigen für die Scliul-Gesteinssammlungen benö- 

thigten Tracliyttypen aucli Matériáié zűr Bereicherung unserer Sammlung 

von Baumaterialien zu gewinnen. Selbstverstándlicli konnten wir bei dieser 
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Gelegenheit auch die Brüche des bekannten Csóder Berges bei Bogdán niclit 

ausser Acht lassen, und braehten wir von dórt in grösserer Anzahl Chabasit 

und Stilbit, ebenso als für diesen Fundort neues Mineral Analcim, worüber 

Schafarzik, dér das Auftreten des letzteren constatirte, im Földtani Közlöny, 

Bd. XIV. P. 579 eine kurze Mittheilung gibt. Dankend gedenken wir an 

dieser Stelle des Herrn C. Wallenfeld, des zum Theil Besitzers, zum Tlieil 

Pácbters dér dortigen Steinbrüche, dér durch sein besonders freundliches 

Entgegenkommen und seine Gastfreundschaft die Durchführung unseres 

Yorhabens erleichterte. 

Ich selbst untersuebte, abgeseben von den vorerwáhnten Beaugen- 

scheinigungen, über ein vöm Herrn Ingenieur J. .Jassnigger im Namen dér 

Szőny-Szaárer Eisenbahn-Bauunternehmer an micli gerichtetes Ersuchen, 

gemeinsam mit dem ebenfalls aufgeforderten Universitáts-Professor Herrn 

Dr. J. Szabó im Vorfrühjahre den bei Ausbau dér Ofen-Szönyer Eisenbalm- 

Linie bei Szaár angelegten Bahneinschnitt und die in demselben sic-li zeigen- 

den Abrutschungen náher. 

Yon den bei dieser Gelegenheit gewonnenen geologischen Daten will 

ich liier mittheilen, dass auf dér Strecke zwisclien den Ortschaften Felső- 

Galla und Szaár, in dem in dér Einsattlung zwisclien Vértes und Gerecse- 

Gebirge, im Mittelwerthe von ca. 281 M. Hőbe über dem Meere angelegten 

Szaárer Eisenbahneinsclmitte zuoberst wir : 

1. eine dünne, 30—40 Cm. máclitige, schwarze, sumpfig-liumöse 

Schichte beobacliteten. 

2. Unter dieser lagei-t eine eckige Dolomitstücke entlialtende Schotter- 

scliicht, als sicheres Zeichen dessen, dass das Matériái derselben von dér 

Nálie herstammt. (Unweit des Einschnittes sind an zwei Seiten, z. B. am 

Szuppa- und Langen-Berge, die Felsen des Hauptdolomites sichtbar.) 

3. Unter dem eben erwáhnten Schotter folgt Sand, dessen Liegend sofort 

4. bláulicher, in trockenem Zustande graulicher oder gelblicher Mergel 

bildet, dér indessen auch hald thonigere, hald reinere Sand-Zwisclienlagen 

enthált. líolilige Streifen, und selbst einzelne grössere Braunkohlenstücke 

sieht mán in dieser Liegendgruppe mehrmals, sowie auch, namentlich an 

einem Punkte, wo zűr Zeit unserer Anwesenheit sicli die grösste Abrutschung 

zeigte, schwárzlicli-brauner, mit Sáure nicht brausender Scliieferthon zu 

beobachten war. 

Mit den Schichten dieser Gruppé habén wir die Sohle des Einschnittes 

erreicht, docli habé ich hinzuzufügen, dass mán in dem unmittelbar beim 

Bahnhofe abgeteuften Brunnen, dessen oberer Rand, unserer Information 

nach, um neun Meter tiefer liegt, als dér oberste Punkt des Einschnittes, 

und dér fünf Meter tief ist, auf einen festeren Sandstein mit Kalkbindemittel 

stiess. Ein diesem petrographisch áhnliches Matériái ist im Einschnitte 

selbst nicht sichtbar, und so habén wir es wahrscheinlich mit einer noch 
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etwas tieferen Ablagerung zu thun, als es die im Einschnitte aufgeschlosse- 

nen Schichten sind. 

Was das geologisclie Altér dér durch den Einschnitt verquerten Schich- 

ten betrifft, so ist zu erwáhnen, dass aus den mit 4) bezeichneten Ablagerun- 

gen unter anderen aufgeweichten, und so zűr Bestimmung weniger geeig- 

neten organischen Einschlüssen Gerithium margaritaceum Br., sowie die 

für unsere aquitanischen Schichten so bezeiclinende Melanopsis Hantkeni 

Hofm. sich citiren lásst. Einige Pflanzenabdrücke fanden sicli ebenfalls. 

Bei so bewandten Umstánden kaim es kehiem Zweifel unterliegen, 

dass die 4. Gruppé des Einsclmittes aus dem oberen Oligocen oder dér aqui- 

tanischen Stufe angehörigen Schichten besteht. Wir besitzen indessen auch 

eme zweite, aus dem Szaárer Einschnitt stammende, charakteristische Yer- 

steinerung, u. zw. einen Mahlzahn von Elephas primigenius Bl., dessen 

Auffindung und Bewahrung das Yerdienst des Ingenieurs, Hr. Em. Moser 

ist, und dér diesen Fund auf mein Ersuchen bereitwillig dér kgl. ung. geolo- 

gischen Anstalt überliess. Dieser Zalin beweist uns aber, dass an den hóhé¬ 

rén Schichten des Szaárer Einsclmittes das Diluvium seinen Antheil hat, 

und können wir das Láger dieses Eundes nur in dér mit 2), höchstens in dér 

mit 3) bezeichneten Ablagerung suchen. Das alluviale Altér dér mit 1) 

bezeichneten oder obersten Ablagerung ist klar. 

Dér Szaárer Eisenbahneinschnitt ist alsó in geologischer Hinsicht reclit 

interessant, und gestattet, ausser dér alluvialen Bildung, noch das Yorlian- 

densein zweier geologischer Niveaus sicher zu constatiren. Was unter den 

Vertretern dér aquitanischen Stufe folgt, bleibt eine offene Frage; wir kön¬ 

nen in dieser Bichtung nur auf die Sandsteine des Bahnhof-Brunnens ver- 

weisen, docli ist soviel wieder sicher, dass in dér Gegend des klemen, vöm 

Einschnitte verquerten Plateaus das Grundgebirge, wie das aus den an Őrt 

und Stelle herrschenden Yerháltnissen leicht zu erkláren ist, von ober- 

triassischem Hauptdolomit gebildet wird. 

Ich hielt es für interessant, diesen Tlieil dér bei diesem Ausfluge 

gemachten Erfahrungen liier mitzutlieilen. 

Gleichfalls zeitig im Frühjahre des abgelaufenen Jahres machte ich 

auf die an midi gerichtete ehrende Aufforderung des löblichen Gemeinde- 

rathes dér Hauptstadt Budapest Ilin, ich möge mein individuelles, facli- 

gemáss begnindetes Gutachten darüber abgeben, ob die in dér Káposztás- 

Megyerer, Dunakeszer und Fótlier Gemarkung erreichten Grundbohrungs- 

Besultate für Errichtung des definitiven Wasserwerkes am linken Donauufer 

als genügende und beruhigende Basis anzunehmen seien, zűr Lösung dieser 

prácis gestellten Frage die Umgebung dér genannten Ortscliaften abermals 

zum Gegenstande einer Untersuchung, und liess nacli Beendigung dieser 

mein begründetes Gutachten an die competente Stelle gelangen. Ich will 

hier, als vielleicht von allgemeinem Interessé, nur den Umstand erwáhnen, 
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(láss ich, vöm Wunsche beseelt, mir Orientirung darüber zu verschaffen, eine 

wie gi’osse Fláche in dér genannten Gegend das überhaupt in Eede kom- 

mende Einsickerungsgebiet eigentlich reprásentirt, fand, dass, wenn ich auch 

vöm Einsickerungsgebiete des Szilas-Baclies absehe und als siidliche Grenze 

nur die Wasserscheide des Csömörei' Baches annehme, wir hier ein Nieder- 

schlagsgebiet von rund ungefáhr 86 Millionen O Meter vor uns habén. Dies 

wieder resultirt, wenn wir jenen Jahresdurchschnitt dér atmosphárischen 

Niederschláge zűr Basis dér Berechnung nehmen, den Hr. Dr. G. Schenzel 

auf Grund 22 Jalire langer Beobachtungen für Budapest im Mittel mit 

619 Mm. festgestellt hat, und welche Date wir auch für das in Rede stehende 

Gebiet getrost anwenden können, dass die jáhrlich auf das erwahnte Gebiet 

gelangenden Niederschláge — wieder rund — 53 Millionen Cub.-Meter 

reprasentiren. Wenn wdr nur den fünften Theil dieser Niederschlagsmenge 

als einsickernd annehmen, was im Hinblick auf die sandige Beschaffenheit 

und die flachere Gestaltung des Einsickerungsgebietes dem gewölnilichen 

Yorgehen nach zulássig ist, so wiirden hier rund ca. 10 Millionen Cub.-Meter 

dieser Menge jáhrlich in die Erdrinde gelangen. 

Die Mitglieder dér Anstalt gaben aber auch in anderen Falién facli- 

gemásse Aufklárungen und Unterweisungen, und um nocli dérén einige zu 

erwáhnen, kann ich anführen, dass infoige Ansucliens desH. C. Wallenfeld 

von De. F. Schafarzik das Gestein des Steinbruches von Levenczpatak bei 

Visegrád, und ebenso die von dem Matériáié dér Schottergruben dér Puszta 

Szt.-Mihály und Czinkota eingesendeten Proben untersucht wurden. 

Infolge des von Seiten des Redacteurs dér Zeitschrift: «Die Míihle» 

(Organ des Verbandes deutscher Müller), Hrn. K. W. Kumis, für ungarische 

(namentlich Süsswasser-Quarz-) Mühlsteine geáussevten Interesses und auf 

die an die Anstalt gerichtete Bitté des genannten Herrn, betraute ich 

Dr. F. Schafarzik mit dér Zusammenstellung einer kürzeren, die bekannte- 

ren ungarischen Mühlstein-Vorkommnisse und dérén Qualitát behandelnden 

Mittheilung, die dann im Interessé unserer heimischen Mühlstein-Industrie 

dem genannten Redacteur zűr Yerfügung gestellt wurde. Dieser beniitzte 

dieselbe auch, indem er sie in Nummer 19 des 21. Jahrganges dér genannten 

Zeitschrift publicirte, und dies war vielleicht auch die Veranlassung, dass 

im laufenden Jahre die Mühl- und Schleifstein-Fabrik von C. J. Wedekind 

in Nordhausen (Preussen) die Anstalt um Namhaftmachung ungarischer 

Quarzmühlstein-Fabrikanten ersuchte, da dieselbe ihr Augenmerk auf der- 

artige ungarische Producte gerichtet hat. 

Es wráre darum meiner Ansicht nach nicht iiberílüssig, und wiirden 

die ungarischen Mühlstein-Fabrikanten in ilirem eigenen Interessé handeln, 

wenn sie auch ihre Fabrikate, natiirlich in kleineren Mustern, dér kgl. ung. 

geologischen Anstalt für dérén dem practischen Leben gewidmete Sammlun- 

gen einsendeten, damit sowolil das Rohmaterial, als auch das aus derűseiben 
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erzeugte Fabrikat den Interessirten behufs Besichtigung zűr Yerfügung 

standé. 

In dieser Hinsicht sind meine Bemerkungen indess nicht an die liei- 

misebe Mülústein-Industrie alléin gerichtet. 

Dem Oberingenieur dér ungarischen Nordostbahn und Steinbruch- 

Besitzer, Herrn St. Yükovich wurde über das'Gestein des Zápszonyer Berges 

ein Gutachten abgegeben, für C. Zincken in Leipzig aber wurde eine von 

ihm erbetene Uebersicht über das Yorkommen fossiler Kohlenwasserstoff- 

Verbindungen in Ungarn (Petroleum, Asphalt, bituminöse Schiefer etc.) von 

Schafákzik zusammengestellt. 

Dem holien königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie und 

Handel wurden gleichfalls in mehreren Fallen facligemasse, einschlagige 

Berichte erstattet. So kann ich den uns gewordenen Auftrag erwahnen, die 

bei Herend, sowie überhaupt auf dem Gebiete dér Comitate jenseits dér 

Donau vorkommenden feuerfesten Tlione zu bezeichnen, sowie jene Auffor- 

derung, infoige dérén die in einer gewissen beschránkten Entfernung von 

dér Hauptstadt auftretenden Basalte, Tracliyte und Gránité, sowie das Yor¬ 

kommen dér in dér Nahe dieser gelegenen Kohlén, mit Bücksicht auf den 

Lauf des Eisenbahnnetzes, auf einer Karte dargestellt wurden, indem auch 

hiedurch die Entwicklung dér Industrie bezweckt wurde. Für die erstere 

Frage wurde mit dér Zusammenstellung dér Daten Matyasovszky betraut, 

dér letzteren Aufforderung kam ieli selbst nacli. 

Endlicli will ich nur noch jener.Zusammenstellung Ervvahnung thun, mit 

dérén Ausfülirung das holie königl. ung. Ministerium für Ackerbau, Industrie 

und Handel auf das vöm Landes-Industrieverein an dasselbe gericlitete 

Gesuch hin die Anstalt beauftragte; es liandelte sicli hiebei namlich um den 

Nachweis des Yorkommens dér zűr Glasfabrikation benöthigten Mineralien 

und Gesteine in unserem Lande. Diesem Auftrage entsprach das geologisclie 

Institut mit dér vöm Sectionsgeologen J. v. Matyasovszky durchgeführten 

Zusammenstellung. 

Nach dem Vorausgelassenen kann ich midi direct unseren Samm- 

lungen zuwenden. 

Hier habé ich vor Allém mit besonderem Danke des Umstandes zu 

gedenken, dass das hohe Ministerium im abgelaufenen Jahre nicht nur die 

Errichtung unseres Laboratoriums ermöglichte, in welcher Richtung wir 

indess auch Herrn A. v. Semsey Dank schulden, sondern dass wir auch 

infoige dér gíitigen Unterstützung unserer Angelegenheiten von Seite des 

Ministeriums sowohl unsere Arbeitszimmer, namentlicli aber — vöm 1. No¬ 

vember an — auch die für unser Museum bestimmten Localitaten wieder 

um zwei grosse Sammlungssale vermehren konnten. 

Dieser für uns in mehrfacher Hinsicht glückliche Umstand braclite es 

mit sicli, dass wir die ilires zu engen Baumes wegen zűr Aufstellung dér 
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Sammlungen ohnehin nicht geeigneten Zimmer des altén Gebáudes leer 

maciién konnten, wodurch wir dann für das Vertauschen und die Erweite- 

rung unserer schon unzulánglich gewordenen Bibliotheks-Localitát, sowie 

zűr Errichtung des von uns Allén seit lángé und begríindet ersehnten Lese- 

saales Kaum gewannen. Bei Uebertragung unserer Sammlungen in die 

neuen Sálé, die noch im Herbste stattfand, nahmen wir gleichzeitig auch 

die Gruppirung des Materials nach seiner Bestimmung in Angriff, und 

behielten das geráumigste Zimmer des altén Gebáudes für die practische 

Geologie, wáhrend wir neben diesem, in bisher allerdings nur bescheidenerer 

Weise, welchem Umstande aber die zu schöneren Hoffnungen berechtigende 

Zukunft siclier abhelfen wird, unserer unter dér sorgfáltigen Leitung Dr. M. 

Staub’s stehenden phytopaláontologischen Sammlung Baum gaben. 

Von unseren Sammlungen sprechend, kann ich mit Freude consta- 

tiren, dass dieselben auch im verflossenen Jahre sicli betráchtlich vermehr- 

ten. Und liier muss ich sofort an erster Stelle jener aussergewöhnlich inter- 

essanten und reichen fossilen Sáugethier-Fauna gedenken, die von Baltavár 

tlieils als Geschenk, theils als Resultat specieller Grabungen in unseren 

Besitz gelangte. 

leli liatte zwar noch aus dér Zeit meiner im Jahre 1871 in den Comi- 

taten Zala und Fisenburg durchgeführten geologischen Aufnahmen Kennt- 

niss davon, dass von dem berühmten Funde Baltavárer fossiler Saugethier- 

reste eine noch imrner schöne und beachtenswerthe Suite im Besitze des 

einstigen Auffinders dieser geblieben sei. 

Ich versuchte zwar meinerseits Alles, um diesen wissenschaftlichen 

Schatz für die königl. ung. geologisclie Anstalt zu erwerben, doch gelang 

dies damals gewisser Umstánde wegen weder mir, noch dér ungar. geolo¬ 

gischen Gesellschaft, die auf meine Bitté die Angelegenheit gleichfalls in die 

Hánde nalim, und obwohl uns anfangs ein Resultat zu winken schien, 

erwies sicli nur sehr bald jedes fernere Bemiihen als nutzlos. 

Mittlerweile verflossen Jahre, und wir hatten die Spur nicht nur dér 

Funde, sondern auch des damaligen Besitzers verloren, ohgleich uns dieser 

paláontologische Schatz, dér wiederholt noch den Gespráchsgegenstand dér 

ungarischen Geologen bildete, lebhaft in dér Erinnerung blieb. 

Es wáre auch nicht so leicht möglich gewesen die Angelegenheit in 

Fluss zu bringen, wenn nicht ein glüeklicher Zufall uns zu Hilfe gekommen 

wáre, dér uns mit dem geehrten Schwiegervater des mittlerweile zu unserem 

Collégén gewordenen Dr. J. Pethő, dem Grundbesitzer Herrn F. v. Roller 

náher in Verbindung brachte. Dér ausnehmend gütigen Bemühung des 

Letzteren, wofür wir ihm zu unauslöschlichem Danke verpflichtet sind, 

können wir es verdanken, dass wir noch zeitig im Frühjahre wieder auf die 

riclitige Spur gelangten. 

Die natürliche Folge war, dass wir bei den unterdessen veránderten. 
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günstiger scheinenclen Yerháltníssen den vor Jaliren abgerissenen Fádén 

wieder aufnahmen, ich legte alsó das weitere Verfolgen dieser Angelegenheit 

mit vollem Yertrauen in die Hánde des Anstalts-Mitgliedes Dr. J. Pethő. 

Und ich táuschte mich auch nicht. Naeh kurzem tactvollem Vorgehen 

gelang es ihm auf die sichere Spur dér besagten Sáugetliierreste zu gelan- 

gen, d. i. dieselben bei dér Zalavárer Abtei aufzufinden, in dérén Besitz die¬ 

selben vor ungefáhr zehn Jahren gelangt waren; ja noch mehr, es gelang 

ihm gleichzeitig auch, von dem liochherzigen Abte dér Zalavárer Abtei, dem 

liocliwürdigen Herrn G. Modrovits sofort zu erwirken, dass diese Fauna 

behufs wissenschaftlicher Untersuchung dér geologischen Anstalt wenigstens 

interimistisch überlassen werde. 

Zu derselben Zeit fand es Dr. J. Pethő für angezeigt, in Begleitung 

des ehemaligen Baltavárer Einwohners, des Auffinders und einstigen Besit- 

zers dér oben erwáhnten Fossilreste, des Wegmeisters Herrn Ant. Brunner 

sicli auch nach Baltavár zu begeben, um, mit meinem vollen Hinzuthun 

zwar, doch, dem seinerzeit in Baltavár Gehörten nach — ich gestehe es — 

meinerseits nicht mit den besten Hoffnungen auf Erfolg, Versuchsgrabungen 

durchzuführen. 

Die an dem günstigsten Punkte in Angriff genommene, durch unge- 

fálír fünf Stunden fortgesetzte Grabung ergab aber ein so schönes Besultat, 

dass ich es für eine wahre Sünde hátte haltén müssen, wenn dieser Őrt nicht 

möglichst ausgebeutet worden wáre. 

Ausser einem prachtvollen Unterkiefer-Bruchstücke von Hycenahippa- 

rionunt, die Herr Pröfessor Ed. Suess, dér Pulílicator eines gewissen Theiles 

dér einstigenJBaltavárer Funde, in den Sitzungsberieliten dér mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Classe dér kaiserl. Akademie dér Wissenschaften in 

Wien, XLIII. 1. Abth. p. 217 von Baltavár bereits abbildete, ergab die 

erwáhnte Probegrabung nebst einem sehr scliön erhaltenen Bhinocéros-Zshn 

und circa 20 Zálinen von Hipparion (jracilc noch zalilreiche andere Beste, 

so dass diese Probegrabung betreffs des noch immer vorhandenen Reich- 

thums des Fundortes keinen Zweifel lassen konnte. 

Herr Andor von Semsey, dér die Angelegenheit dér Baltavárer Funde 

gleiclifalls sclion lángé aufmerksam verfolgte, und an den ich mich wegen 

dér zűr Durchfülmmg dér Grabungen nothwendigen Geldsumme wendete, 

stellte mir mit dér grössten Bereitwilligkeit eine in dér That durchaus genü- 

gende und für den Nothfall eine noch grössere namhafte Summe zűr Ver- 

fügung. Da ich so die Durchführung dér Grabungen im Grossen wenigstens 

in materieller Hinsicht gesichert sah, so setzten wir die Inangriffnahme der¬ 

selben, nach Uebereinkunft mit Dr. J. Pethő betreffs dér weiteren Agenden, 

für die zweite Hálfte des Monats September fest, indem dér Letztere gleich¬ 

zeitig die Durchführung dér auch bis dahin als notliwendig sicli erweisenden 

Vorbereitungen übernahm. 
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Nachdem inzwischen die Bedeutung und dér erwünsclite Besitz des 

das Eigenthum dér Zalavárer Abtei bildenden paláontologisclien Materials 

Sr. Excellenz dem Herrn königl. ung. Minister für Agricultur, Industrie und 

Handél. Gráfén Paul Széchenyi zűr Kenntniss gebracbt worden war, so 

geruhte, daruit dieser aussergewöhnlich interessante paláontologische Fund 

durch definitive Einverleibung in die Sammlungen dér ungar. geologischen 

Staatsanstalt für die Wissenschaft und die heimische Geologie ein für alle- 

male gesichert sei, Se. Excellenz in dieser Angelegenheit persönlich zu inter- 

veniren, was dann selír bald das erfreuliche Besultat zűr Folge hatte, dass 

dér Zalavárer Abt Gregor Modrovits in seiner Sr. Excellenz dem Herrn 

Minister ertheilten Antwort erklárte, er überlasse das in Rede stehende, vor- 

láuíig nur provisorisch bei uns befindliche Baltavárer Matériáié aus unseren 

pannonischen Scliicliten als Geschenk für immerwáhrende Zeiten dem 

königl. ung. geologischen Institute. Hundertfünfundfünfzig, aucli die man- 

gelhafteren liinzugezálilt aber nocli melír, betrágt ebe Anzalil dér Stücke, 

die auí diesem Wege in unseren Besitz gelangten. 

Den grössten Bank schulden Sr. Excellenz dem Herrn Minister in 

erster Linie wir, untéi' dérén unmittelbare Bewachung dér kostbare Scliatz 

gelangte, den er durch sein gütiges Eingreifen für die wissenschaftliche Welt 

überliaupt, insonderheit aber dér beimischen Geologie rettete. Dann aber 

míissen wir sofort jenes ausgezeichneten Mannes gedenken, dér auf die an ihn 

gerichtete Bitté hin, seiner eiben Eingebung folgend, keinen Moment An- 

stand iialim, sicli von dem seltenen Scliatze zu trennen, um denselben dér 

vaterlándischen geologischen Anstalt zu íiliergeben. 

Fürwahr tief ergriffen vernahmen wir die Kunde, dass dér edelsinnige 

Oberliirte, dem wir so viel verdanken, kurz nach seiner glanzvollen Schen- 

kung, am 29. December vorigen Jahres zűr ewigen Ruhe einging, sein 

Andenken aber wird unter den ungarischen Geologen stets fortleben. 

In dér zweiten Hálfte des Monats September reiste Dr. J. Pethö — 

dér gepllogenen Uebereinkunft gemáss — abermals nach Baltavár, wo er 

die genannten Grabungen begann, nachdem er sicli schon vorlier für ein 

Gebiet von circa 200 Quadrat-Klafter das Schürfungsrecht gesichert hatte. 

Bei dér durch aclit Tagé hindurch — seiner Angabe nach — mit 6, 

12, selbst 16 Mann íortgesetzten Grabung wurde Pethö auch von Herrn 

A. Brunner unterstützt, dér mit seinen Erfahrungen, die er bei früheren 

Aufsammlungen betreffs dér Verbreitung dér die Sáugethierreste führenden, 

nach Pethö 1—17a Meter máchtigen Ablagerung gewonnen hatte, unserer 

Angelegenheit Yorschub leistete. 

Die Grabungen, die so lángé fortgesetzt wurden, als nocli ertrágliclies 

Matériái zu Tagé kam, wurden scliliesslicli am 30. September eingestellt, 

indem an den letzten zwei Tagén — nach Pethő’s Bericlit — nur melír 

sehr mangelliafte und sehr wenige Beste gefunden wurden, ausserdem auch 
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•elás über elér knochenführenden Schichte lagernde und fortwáhrend nacli- 

stiirzende Gehángematerial, in Folge cles immer tieferen Hinabzieliens und 

Dünnerwerdens dér Knochenschichte, sicli bereits auf mebr als 5 Meter Mách- 

tigkeit erhöbte. 

Das eingesammelte Matériáié war übrigens schon ein so ansehnlich.es, 

eláss nach Pethő’s Ansicht eliesem gegenüber das noch eventuell gewinubare 

die darauf zu verwendende Műbe unel die Kosten nicht verdiente. 

Ein in dér That glánzeneles Resultat krönte Dr. Pethő’s Bemiihungen. 

Ausser den schon von Suess vor ungefáhr 24 Jabren von Baltavár arn oben 

citirten Orte Angeführten sammelte er noch elen Mahlzahn eines klemen 

Mastodon's (wie Pethő glaubt, M. Pentelici), Záhne von Antilopé- und 

Hirsch-artigen Thieren, nebst anderen Resten. 

Mehr als 200 einzelue Záhne, aber aucla zahlreiche schöne Kiefer- 

bruclistücke mit den darin sitzenden Zálinen von Hipparion gracile, das in 

elieser Fauna unbedingt vorlierrschend ist, braclite Pethő mit. Machai- 

rodus cultridens enellich ist durch zwei Záhne in unserer Sammlung ver- 

treten. 

leli gratulire unserem Collégén aufrichtig zu elem erreichten Resultate, 

und es ist sehr natürlich, eláss wir die eingelienele wissenschaftliclie Bear- 

beitung des gesammelten Materiales, als wiirdige Krönung und Belohnung 

dér so erfolgreich begonnenen Arbeit, in erster Linie und je früher von ilirn 

erwarten. 

Bevor icli weiter gebe, ist es meine Ptlicht, des Herrn Wolfgang 

Stern, Mitbesitzers von Baltavár zu gedenken, dér, von dér Aufgabe unseres 

Entseneleten unterriclitet, freiwillig und mit eler grössten Zuvorkommenheit 

elrei sehr schöne unel interessante Záhne überliess, welclie gleichfalls von 

Baltavár, aus dér das Object unserer Nachforschung bildenden Schichte noch 

vor Jahren in seinen Besitz gelangt waren. 

Es sind elies nach Pethő dér stark abgenutzte, aber ganze obere Mahl¬ 

zahn eines Ehinoceros, ein gleichfalls stark abgenutzter Mahlzahn von 

Sas erymanthius, endlich dér bereits erwáhnte kleine Mastodon-Zsúm. 

Nehme Herr Stern für elieses schöne Gesclienk auch an dieser Stelle unseren 

aufriclitigen Dank entgegen. 

Das Ergebniss eler Baltavárer Grabungen füllte zwei grössere und zwei 

kleinere Iíisten, unel ela wir über eleren Inhalt von Dr. .T. Pethő ohnehin 

eine ausführlichere Mittheilung erhalten, so erübrigt nur noch, dass wir auch 

áusserlicli unserem tiefsten Danke Ausdruck verleihen jenem Manne gegen¬ 

über, dem wir die Ermöglicliung dieser ergebnissreiclien Grabungen verdan- 

ken, icli meine Herrn Andor v Semsey, elen eellen Protector dér königl. ung. 

geologischen Anstalt. 

Wenn ich bei dér Angelegenlieit eler Baltavárer Sáugethierreste etwas 

lánger verweilte, so cüene als Entschuldigung eler Umstanel, dass diese jeder- 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885 cy] 
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zeit zu den hervorstechenderen Zierden des Museums unserer Anstalt gehören 

tvérdén. 

Mit überaus interessanten Objecten bereicberten nnsere Sammlungen 

indess auch andere unserer Gönner. Hier kann ich gleicli an erster Stelle 

jene interessante, schön erhaltene Schádelhálfte von Elephas primigenius 

mit dem an einer Stelle insitzenden ganzen Mahlzahn nennen, welclier Rest 

aus dér Theiss bei Nagy-Rév berstammt, und den wir dem uns gegeniiber 

sclion öfter bewiesenen Woblwollen des Herrn Universitáts-Professors Dr. 

Aurél Török verdanken. 

Ein zweites sehr interessantes und scliönes Stück ist das Bruchstück 

eines Unterkiefers von Bhinoceros tichorhinus mit den im Kiefer sitzenden drei 

Mablzalinen und zwei Pramolaren; dieses stammt aus dem Süsswasserkalke 

des Andreas Holtzspach’scben Steinbruches in Klein-Zell. Dr. F. Schafarzik’s 

Wacbsamkeit leitete uns auf die Spur desselben, docli die Enverbung dieses 

schönen Stückes verdanken wir nebst dér Gefálligkeit des Gebers, des kgl. 

Herrn Oberingenieurs Béla Müller, dér gütigen Vermittlung des unsere 

Angelegenheiten immer so warrn vertretenden Herrn Sectionsrathes Peter 

Kuncz, sowie derjenigen des Herrn Ministerialrathes Julius Schnierer. 

Die ungarisclie geologiscke Gesellscbaft übergab die vöm Gemeinde- 

lelirer Josef Lunacsek in Felsö-Esztergály (Comitat Neográd) gesammelten 

und dér Gesellscbaft eingesendeten mediten-anen Petrefacte, darunter nament- 

licb scböne Carchcirodon-Zahne, nacb gewolmter Gepflogenheit unserem 

Museum. 

Aus dem Duna-Almáser diluvialen Kaiké gelangten im abgelaufenen 

•Jahre — Dank dér Freundlicbkeit des unsere Saclie dórt warm vertretenden 

Herrn Nőtárs Josef Pályi — abermals einige Saugetbierreste in unseren 

Besitz; dér Herr königl. Ingenieur Muraközy aber rettete für uns einen bei 

Regulirung des Promontorer Donauabscbnittes aus dem Bette dér Donau 

herausgebaggerten Mablzahn von Elcph. primigenius. 
Herrn Montaningenieur Theodor Zloch in Agram verdanken wir eine 

sebr werthvolle und reiche Suite dér berübmten Radobojer Pílanzen- und 

Insectenfunde, dér Güterdirection dér priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn- 

Gesellschaft aber den auf dem Wege dér Aninaer Werksleitung an uns 

gelangten, sebön erlialtenen Scbádel eines Höblenbaren, sowie einen links- 

seitigen Unterkiefer dieses Thieres. 

Unser Museum bereicberten ferner die folgenden Herren: Franz Alm- 

steuer, Aufseber in Puszta - Szt. - Lőrincz, mit versteinerten Holzstamm- 

Stücken aus den dortigen, unter seiner Aufsicbt stebenden Schottergruben, 

dérén (dér Holzstammstücke) Ueberlassung unser Arbeitsgenosse Dr. M. Staub 

zu vermitteln so freundlich war; Franz Benkó, Director dér Cementfabrik 
/ 

in Nyerges-Újfalu, mit von dórt berstammenden neocomen Ammoniten; 

Wilhelm Bruimann, kgl. ung. Oberbergratb und Bergbauptmann, mit einem 
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fossilen Baumstamm, dér am 7. Flötz dér Fünfkirchner Eisenhammerfeld- 

Kohlengrube vorkam, und von derű Bergverwalter Herrn Gustav Goder ilim 

überlassen worden war; Dr. Cornel Chyzer, Oberarzt des Coraitates Zemplén, 

mit Exemplaren schöner Mineralien; Max v. Groller, k. und k. Major, mit 

auf die Insel Pelagosa, sowie auf die Umgebung Spalatos bezüglichen, von 

ihm gesammelten Gesteinen und Petrefacten; Félix Hofmann, Bergingenieur 

in Belgrad, mit Chromerzen aus dem serbischen Avala-Gebirge und mehre- 

ren Stücken gleichfalls von da herstammender Cinnabarite, darunter ein 

besonders schönes Stück, íiber das Dr. Schafarzik im XIV. Bde. des ('Föld¬ 

tani Közlöny», p. 578, berichtete; Franz Méry, Lelirer und Postmeister in 

Letkés (Comitat Hont), mit einem im Löss dér Bögölyer Weingárten gefun- 

denen Mahlzahn von Elepli. primigenius, und mit einem Unterkiefer-Brueh- 

stücke von Rhinoc. tichorhinus mit den insitzenden zwei Mahlzáhnen 

(Schafarzik in ((Földtani Közlöny», Bd. XIV, p. 581); Dr. Josef Székely, 

Arzt und Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit dér Krone in Tokaj, 

mit einigen besonders schönen Gesteinsstiicken aus dér Hegyalja und medi¬ 

terránén Petrefacten von Dervent; Béla Szmetacsek, Oberförster dér Prima- 

tialherrschaft in Kemencze, mit dasigen Mediterran-Petrefacten; Paul Szum- 

rák, kgl. ung. Bauinspector, mit einigen Pílanzenabdrücken; Gustav Wanke, 

Forstmeister dér Primatialkerrschaft in Nyerges - Újfalu, mit rhaetischen 

Megalodonten von Dorogb ; Ferdinand Zeiner, Dirigent dér gráfl. Schönborn- 

scben Herrschaft in Beregszász, mit Aluniten und versteinertem Holz; 

Gerhard Zombory, Pfarrer in Megyaszó, mit einem dasigen, selír scliönen, 

petreficirten Holzstamme von grösserem Durclimesser; Wilhelm Zsigmondy, 

Abgeordneteretc.,mit vonverscliiedenenOrtenstammendenPetrefacten. Mögen 

all diese Herren unseren aufrichtigsten Dank entgegennelimen, ebenso die 

stándige Commission dér mathem. und naturwissenschaftlichen Abtheilung 

dér ungarisclien Akademie dér Wissenschaften für die giitige Unterstiitzung, 

welcher sie das Anstaltsmitglied J. Halaváts auch im abgelaufenen Jahre zu 

dem Zwecke theilhaft werden liess, dass dér Genannte die Beachtung verdie- 

nenden Fundorte dér pontischen Schicliten von Csukics und Nikolincze aus- 

beuten könne, sowie dafür, dass sie das so gewonnene scliöne paláontologisclie 

Matéria! uns überliess. Sowohl das bei dieser Gelegenlieit eingesammelte 

Matéria!, als auch die von dem Kustélyer Fundorte und aus dem Verseczer 

artesischen Brunnen herstammenden organischen Beste wurden von Hala¬ 

váts bereits zum Gegenstande des Studiums gemacht, und wird das Besultat 

desselben in unserem Jahrbuche publicirt werden. 

Durcli das Vorgebrachte sehen wir indess den Zuwachs unserer Samm- 

lungen noch durchaus nicht erschöpft, denn abgesehen von dér als natür- 

liche Folge dér Aufnahmen sich zeigenden jáhrlichen Vermehrung, bezüglich 

welcher ich nur nebenbei auf jene schönen Höhlenbáren-Schádel und mehr- 

fache Kiefer, unter diesen auf denjenigen eines Höhlenlöwen, verweisen will, 

27* 
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welche Beste Matyasovszky aus dér Pestere-Hölile im Biharer Comitate 

brachte, erfuhr aucli unser Yergleichsmateriale im abgelaufenen Jahre gleich 

in erster Linie durch norddeutsche oberoligocene Petrefacte aus dér Gegend 

von Sternberg, sowie durch solche aus dem Mainzer Becken, die unser von 

kiér schon seit lángerer Zeit vorliandenes Matériáié ergánzten, eine wesent- 

liche Bereicherung. 

Von dér Lössfauna dér deutschen Localitiiten Mosbach und Schierstein 

sowie aus den neogenen Siisswasserschichten von Tuckoric in Bölimen konn- 

ten wir gleickfalls Yergleicksmateriale erwerben. 

Fürwahr überrasckend sckön ist ferner jene 532 gewáhlte Versteine- 

rungen aus dem engliscken Lias, Jura und dér Kreide umfassende Samm- 

lung, welche, ebenso wie die eben erwáknten — wer wüsste es nickt sckon 

vorlier — abermals Herr Andor v. Semsey, sie direct aus England acquiri- 

rend, dem vaterlándiscken Institute sckenkte; und an dieses sckon für sicli 

glánzende Geschenk reilite sicli sofort ein zweites, gleickfalls ihm zu ver- 

dankendes, nicht weniger interessantes und wertlivolles, námlick eine aus 

den österreickischen Alpen stammende, grössere Sammlung, in dér wir den 

oberen Musckelkalk dér Sckreyer-Alm und dér Schicklingköke kei Hallstatt, 

die noriscken Petrefacte des Sommerau-Kogels und des Steinberg-Kogels bei 

Hallstatt, sowie die karnisokén Petrefacte des Röthelsteins, den unteren 

noriscken Hallstátter Kaik von Leisling, Sandhng und Rossmoos, den Leis- 

linger oberen, noriscken Hallstátter Marmor, ferner die Zone des Trop. 

subbullatus vöm Raschberg, die Zone des Trach. Aonoides vöm Raschberge, 

ebenso sowohl die unteren, als oberen Schichten dér Zone des T. Aonoides 

vöm Rötlielstein, endlick nock die Schichten des Aegoc. planorbis vöm Zlam- 

bach bei St. Agatha, diejenigen des Aegoc. angulatum dér Schreinback-Alpe 

(Osterhorngruppe) und den unteren Lias von Hierlatz vertreten seken. 

Dieses reiche Matériái war mein geehrter Freund, Oberbergratk Dr. Ed. 

v. Mojsisovics so gittig, im Namen Herrn A. v. Semsey’s durch seine 

Sammler: A. Kappler, A. Panzer in Wolfgang und \V. Riezinger in Hallstatt 

aufsammeln zu lassen und für unsere Anstalt auszuwáklen, wofür er unse- 

ren aufricktigsten Dank entgegennekmen möge. 

Dr. Július Pethö war so freundlicli, eine im Gosautkale und dessen 

unmittelbarer Nálie nock im Jahre 1881 gesammelte, reickere, obercretacei- 

sche Fauna zu iiberlassen und unseren Sammlungen einzuverleiben, und, 

um wenigstens ein einigermassen vollstándiges Bild dér diesbezüglicken 

Gaben zu bieten, muss ick sckkesslich nock jener kleineren Suiten Erwák- 

nung tkun, die gleickfalls unser edler Gönner, HeiT Andor v. Semsey aus 

dem Beocsiner Cementmergel und den oberen Kreideablagerungen des 

Gosautliales, die letztere von Georg Gapp in Gosau, für uns ankaufte, sowie 

einer schönen Suite von Lapugyer Petrefacten, dérén Erwerbung Ludwig 

v. Lóczy vermittelte. 
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Bezüglicli dér anderen Zweige unserer Sammlungen kann icli auch 

dérén Entwicklung freudig constatiren, insoferne die Anzahl dér heimischen 

Baustein-Muster mit Ende Dezember des abgelaufenen Jahres 334 betrug, 

gégén wártig indess bereits auf ea. 418 angewachsen ist, die loekereren 

Materialien aber, wie Thonsorten, Sand, Farberden etc., von dér Ende 1883 

mit 47 ausgewiesenen Anzahl dér Muster zu Ende d. J. 1884 auf 120 sick 

erhöhten, gegenwártig aber mehr als 250 betragen. 

Die Thonproben sind zum grossen Theile aucli practisch schon unter- 

sucht, von mehreren wurden auch Analysen angefertigt. 

Ich kann die Gelegenheit nicht verabsáumen, dér lobi. Direction dér 

Gewerbe-Mittelschule meinen Dank zu sagen für die Bereitwilligkeit, mit 

dér sie zűr practischen Untersuchung dér Thone hilfreicbe Hand bot; 

namentlich sind wir in dieser Hinsicht dem Herrn Professor Ludwig Petrik, 

dér die Untersuclmngen durchführte, zu Danke verpílichtet. 

Zűr Bereicherung dieser, technischen Zwecken zu dienen berufenen 

Sammlungen trugen ausser den Geologen dér Anstalt wesentlich auch 

Andere bei, und ich tauschte mich fürwahr nicht, als ich in mernem vorher- 

gegangenen Jahresberichte dér Hoffnung Ausdruck gab, dass die von Seiten 

dér Anstalt hu Interessé dér Yermehrung dieser Sammlungen in die ver- 

schiedensten Gegenden des Landes sowohl an Corporationen, als an Bekor- 

den und Privatpersonen gericlitete Aufforderung von Erfolg sein werde. 

In dieser Bichtung schulden wir grossen Dank vor Allém dem I. (forst- 

lichen) Eachdepartement des hohen kgl. ung. Ministeriums für Agricultur, 

Industrie und Handel, dér löblichen Centraldirection dér kgl. ung. Eisen- 

werke, den Herren Ministerialrátken Anton Péch und Josef Prugberger, 

sowie Herrn Oberforstrath Alexander Hoffmann, welclie Centralstellen und 

Herren auf mein in dér gedachten Angelegenheit an sie gerichtetes Ersuchen 

hin ihre untergebenen Organe zu energischester Unterstützung anwiesen. 

Doch ebenso energische Unterstützung gewáhrten uns ferner Herr 

Oberbergrath Alexander de Adda in Akna-Slatina, Herr Oberbergrath 

Josef Hültl in Nagyág und Herr Bergratli Pranz Jucho in Maros-Újvár, 

die unsere an sie gerichtete Bitté gleichfalls mit dér Einsendung reichen 

Materials erwiederten. 

Zu Danke sind wir noch verpílichtet den kgl. ung. Forstdirectionen zu: 

Neusohl, Klausenburg, Lúgos und Marmaros-Sziget; den kgl. Oberforst- 

ámtern in Lippa, Nagybánya und Ungvár; dem kgl. Forstamte in Orsóvá, 

sowie den kgl. Forstverwaltungen in Badin, Berzaszka und Berzova; dér 

Bogdáner Verwaltung in Bahó, derjenigen in Dorgos, Facset, Felső-Yissó, 

Fogaras, Horgos-Patak; dér Iszticzaer Verwaltung in Görgény; derjenigen 

in Kabola-Polyána und Láposbánya; dér Láposbányaer Verwaltung in Gör- 

gény-Szt.-Imre; dér in Libetbánya, dér Luchier in Bogdán; dér in Mar¬ 

maros-Sziget und Mehadia; dér Mocsár’schen in Görgény-Szt.-Imre; dér- 
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jenigen in Nagy-Bocskó, Nagy-Maros, Ogradina, Ohába-Bisztra, O-Hegy, 

Predájna, Békás, Sistarovecz; dér Solymoser in Badna; derjenigen in 

Szt.-András, Temes-Slatina, Tiscsora, Tótvárad, Tőkés, Trebusa, Vadászerdő, 

Valyemare, Zalatna, Zólyom, Zólyom-Lipcse, Zsarnócza; ebenso den königl. 

Fundational-Forsíverwaltungen in Maria-Család, Padrag und Znió-Váraljáj¬ 

áén königl. Berg- und Hüttenamtern in Kapnikbánya, Oláb-Láposbánya und 

Alt-Bodna; dem kgl. Bergamte in Felsőbánya und Úrvölgy (Herrengrund); 

den kgl. Hiittenámtern in Veresviz, Felsőbánya und Fernezely, den kgl. 

Eisenwerksamtern in Gavosdia, Bhonic-Brezova, Bojahida, Tiszolcz und dér 

kgl. Bauexpositur in Vajda-Hunyad, die zűr Bereicberung dér in Bede ste- 

benden Sammlungen sámmtlich melir-weniger beitrugen. 

Ausser dér lángén Liste dér hier Aufgefübrten mögen unseren Bank 

nocli entgegennebmen die íolgenden Herren: Buuolf Brzorád, Quarzmülil- 

stein-Fabriksdirector in Sárospatak, Ludwig Cseh, königl. ung. Bezirks- 

Montangeologe in Schemnitz, Ludwig Egan, Bevollmácbtigter dér Fekete¬ 

erdőéi1 Glasfabrik, Ernst Franzl, Bergverwalter in Nadrág, Sámuel Húsz, 

Oberingenieur dér österr.-ung. Staatseisenbalm-Gesellscbaft in Oravicza, 

Wilhelm v. Mojsisovics, Oberingenieur in Budapest, Paul Móricz, Beichs- 

tags-Abgeordneter in Budapest, A. Schwarcz, Bergverwalter in Szászvár, 

Anton Sendlein, stádtischer Oberingenieur in Pressburg, Carl Szeyffert, 

Ziegelfabriks-Besitzer in Budapest und Carl Wallenfeld, Steinbrucbs- 

Besitzer in Budapest, die unsere Bau- und Kunstgewerbe-Gesteinssammlung 

gleicbfalls bereicherten. 

Aus den Vorráthen unserer Sammlungen stellten wir aucli im ver- 

flossenen Jabre für mehrere Scliulen Sammlungen zu Unterrichtszwecken 

zusammen : so gaben wir dér Méneser kgl. ung. Winzerschule 51 inlándische 

Gesteinsarten, die staatlichc Volks- und Bürgerschul-Lehrer-Bildungsansta.lt 

des I. Bezirkes in Budapest erbielt eine aus 73 heimiscben Gesteinsarten 

und 110 gleichfalls inlándischen Petrefaeten bestebende Sammlung; die für 

die Ofner kgl. ung. Winzerschule zusammengestellte Sammlung bestelit aus 

153 verschiedenen Gesteinsstiicken; nebstdem überliessen wir dér Leutscbauer 

Oberrealscbule auf dérén Ersucben ebenfalls einige Gesteinsarten. 

Beiláuíig 624 betrágt die Anzabl dér Gesteine und 454 diejenige dér 

Versteinerungen, mit denen wir nur in den letzten drei .Jahren die Unter- 

richtszwecke dér ersucbenden beimiscbcn Schulen unterstützten, docli weit 

böber beláuít sicb die Zalil derjenigen, die in dér vorbergegangenen Zeit 

dem vaterlándischen öffentlicben Unterriclite übergeben wurden. Es ist leiclit 

begreiflicli, dass hiedurcb namentlicb unsere in früherer Zeit eingesam- 

melten Vorrátlie so selír sich verminderten, dass bier, um nur den gerecbten, 

mit unserer eigentlicben Aufgabe in Uebereinstimmung bringbaren An- 

sprüchen aucli ferner genügen zu können, aussergewölmlicbe Massnahmen 

notbwendig wurden. 
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Da clie königl. ung. geologische Anstalt es stets zu iliren wiirdigen 

Aufgaben rechnete, die Angelegenheiten des öffentliclien Unterrichtes ihrer- 

seits so viel als möglicli zu unterstützen, und sie dieser Auffassung auch in 

Hinkunft Genüge zu leisten wünscht, so tliat sie die als nothwendig sicli 

erweisenden Scliritte, und mit dem diesbezügliclien Yorsclilage an das liolie 

königl. ung. Ministerium für Agricultur, Industrie und Handel sicli wen- 

dend, betraute sie, nach Genelimigungdesselbenan hóhér Stelle, das Anstalts- 

mitghed Herrn I)r. F. Schafarzik damit, dass dér Genannte gewisse, zu 

diesem Zwecke plangemáss vorher bezeichnete Gegenden unseres Vater- 

landes aufsucliend, dórt Aufsammlungen typischer Gesteine und soweit es 

mit seiner Aufgabe in Uebereinstimmung zu bringen war, auch Petrefacten- 

aufsammlungen bewerkstellige, indem er die Bereicherung unserer teclmi- 

schen Sammlungen natürlich ebenfalls möglichst vor Augen zu haltén hatte. 

Dr. Schafarzik bewerkstelligte im Sinne des erhaltenen Auftrages in 

dér Sommercampagne des -Jalires 1884 Aufsammlungen in dér Gegend von 

Pressburg (Mariathal), Gran, Kemencze, Szobb, Bogdán, in dér Umgebung 

von Budapest, Stuhlweissenburg, Szabad-Battyán, Zámoly und bei dér 

Puszta Csala im Weissenburger Comitate, im Neograder Comitate bei 

Lőrinczi, Salgó-Tarján, Somos-Újfalu, und Fülek; ferner in dér Mátra: bei 

Gyöngyös und Párád, im Bükk-Gebirge: bei Erlau, Deménd, Szarvaskő und 

Felső-Párkány, sowie bei Diósgyőr und Parasznya. Von liier wendete er sicli 

dér Tokaj-Hegyalja zu, wo er die Gegenden von Sátoralja-Ujhely, Szőllőske, 

Ladmócz, Pusztafalu, Badvány, Telkibánya, Sárospatak, Tolcsva, Erdő- 

bénye, Tokaj, Szerencs und Medgyaszó besuclite; scliliesslich maclite er 

einen Ausflug nach Beregszász und Muzsaly, um dasige Alunite zu 

erwerben. 

Behufs voiiáufiger Ordnung des von den genannten Orten mittlerweile 

eingelangten Materials auf kurze Zeit nach Budapest zurückgekehrt, berührte 

er in einem zweiten Keisecyclus Bogsán, Moravicza, Resicza, Székül, Anina, 

Oravicza, Wersclietz und Mehadia, an welch’ letzterem Punkte er eine Zeit 

hindurch auch Aufnahmen machte. Mit seiner Rückreise nach Budajiest 

im Herbste verband er endlicli noch in Angelegenlieit dér Schulsammlungen 

den Besuch von Ogradina, Dubova, Plavisevicza und Peterwardein, indem 

er am letztgenannten Orte im Eisenbahntunnel den scliönen, grosskörnigen 

Orthoklas- Quarz-Tracliyt sammelte. 

Die Aufsammlung wurde an ungefálír 110 Orten bewerkstelligt, und 

da von Seite Lóczy’s (17), Gesell’s (7), Pethő’s (5), Both’s (1), Matya- 

sovszky’s (1) und Halaváts’ (1), namentlich alsó von den drei Ersten, 

gleichfalls liier in Bede kommende Aufsammlungen neben den systema- 

tischen geologiselien Aufnahmen geschalien, so beláuft sicli die Alizaid dér 

so herbeigescliafften Gesteinsstücke auf melír als 10,000. 

Ich muss das Resultat, welches die Anstalt in Hinsicht dér genannten 
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Gesteinsaufsammlungen in erster Liiiie (len Bemühungen des Herrn 

Dr. F. Schafarzik verdankt, nicht nur als ein zufriedenstellendes, sondern 

als ein entsckieden glánzendes bezeic-hnen, und möge sowohl er, als auch 

die oben Genannten, die zűr Erreicbung des vorgesteckten Zieles ebenfalls 

beitrugen, meinen aufriclitigen Dank entgegennebmen. 60 vollstándige 

Gesteinssann111ungen, jede mit circa 150 Stück verschiedener inlándischer 

Gesteine, sowie circa 15 kleinere Sammlungen steben jetzt dér kgl. ung. 

geologischen Anstalt behufs Unterstützung des vaterlandischen öffentlichen 

Unterrichtes zűr Yerfügung. Erwáhnen kann ich, dass unser Ausge- 

sandter bei seinen Ausflíigen auch den Zuwachs unserer, dem practischen 

Leben gewidmeten Sammlungen niclit aus dem Auge verlor, indem er, 

abgeselien von den übrigen Zweigen unserer Sammlungen, diejenige dér fúr 

die Kunst- und Bauindustrie wicktigen Gesteine bei dieser Gelegenheit mit 

etwa 40—50 Stíleken bereicberte. 

Eine angenehme Píiicbt ist es mir, hier nocli des geehrten Chefs des 

Akna-Slatinaer kgl. ung. Oberbergamtes, des Herrn Oberbergratlies Alexan¬ 

der de Adda zu gedenken, dér auf mein amtliches Ersuelien mit dér grössten 

Zuvorkommenheit es übernahm, für unsere Sehulsammlungen Krystallsalz, 

Braunsalz, erdiges Salz, mit einem Worte die verschiedenen Vorkom- 

mens-Varietaten des Steinsalzes, ferner den mit diesen zusammen vorkom- 

menden Anliydrit, Gyps und die Nebengesteine des Salzes in dér gewünsch- 

ten Quantitat uns zűr Yerfügung zu stellen. Die zugesagte Sendung ist auch 

bereits an die kgl. ung. geologische Anstalt eingelangt. 

Die Oberverwaltung dér priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesell- 

schaft zu Resicza war auf Schafarzxk’s miindliches Ersuchen gleichfalls so 

gittig, mit einer vöm dasigen Beamten Herrn J. Kresadló bei Besicza 

gesammelten Glimmerschiefer-Sendung unser Matéria! zu bereichern. Ich 

bin ferner im Besitze des Versprechens dér kgl. ung. Central-Eisenwerks- 

Direction, demzufolge dieselbe die verschiedenen Abarten des Gyalárer 

Eisenerzes ebenfalls uns zűr Disposition stellen wird; nacli Einlangen die¬ 

ser Erze ist dann die Zusammenstellung dér in Bede stehenden Sammlun¬ 

gen als beendigt anzusehen. 

Ein wie dankenswerthes Ziel wir da verfolgten, das beweist die in dér 

That überraschend grosse Zahl dér Gesuchsteller, die auf die Kunde von dér 

Zusammenstellung dér Sehulsammlungen Ilin um Ueberlassung solcher 

sich an (he Anstalt wendeten; unter diesen Gesuchstellern sind auch unsere 

höchsten Leliranstalten vertreten. 

Es ist zwar unmöglich, dass (he königliche geologische Anstalt all 

diese sofort mit den erbetenen Sammlungen versehe, da das ein Disponiren 

iiber bedeutend grössere Summen und eine wesentlicli erhölite Arbeitskraft 

beanspruchen würde, als (he geologische Anstalt, dérén Hauptaufgabe dies 

liberhaupt nicht bilden kann, im Interessé dér edlen Sache ohnehin als 
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Opfer brackte, doch werden wir bemüht sein, den gestellten Ansuchen mög- 

lichst zu genügen. 

Werfen wir nack dem Gesagten einen kurzen Blick auf unsere Biblio- 

thek und Kartensammlung, so finden wir aucli hier eine stufenweise Fort- 

entwicklung. Zu dem Standé des vorhergegangenen Jahres kamen im abge- 

laufenen Jakre 192 neue Werke mit 532 Stücken dazu, so dass unser 

Bibliotkeksstand mit Ende December 1884 2554 versckiedene Werke mit 

5921 Stücken aufweist. Hievon entfallen auf den Ankauf des verílossenen 

Jahres 135 Stücke im Werthe von 1423 fl. 53 kr., 397 Stücke aber im 

Wertkevon 1679fl. 91 kr.kamen in Tausck undals Geschenkan die Anstalt. 

Unsere allgemeine Kartensammlung erfukr im abgelaufenen Jakre 

einen Zuwachs von 12 verselíiedenen Werken, und die eingelangten 57 

Blátter zum Standé des vorhergegangenen Jahres summirt, enthielt diese 

Sammlung Ende December 1884 149 Werke mit 792 Bláttern. Die Karten¬ 

sammlung dér Generalstabsblátter zeigte am Ende des abgelaufenen Jahres 

1326 Blátter, so dass die genannten zwei Kartensammlungen mit Ende 

December 1884 aus 2i 18 Bláttern bestanden. 

Mit dem Einbinden unserer Bücher und dem Aufzielien dér Karten auf 

Leinwand sind wir bereits im Laufenden. 

Auch jetzt ist es unmögliek, an dieser Stelle den Namen all Jener 

Raum zu gébén, die zűr Vermekrung unserer Bibliotkek oder Kartensamm¬ 

lung beitrugen, doch gebükrt unter den Yielen unser besonderer Dank auch 

auf diesem Gebiete Herrn Andok v. Semsey, dér mehr als 400 ík auf die 

Bereicherung dieser unserer Sammlungen verwendete, sowie auch dér unga- 

rischen geologischen Gesellschaft. 

Auf unser Ersuchen waren die Handels- und Gewerbekaminerii von 

Arad, Kronstadt, Budapest, Debreczin, Kaschau, Klausenburg, Miskolcz, Fiinf- 

kirchen, Pressburg, Oedenburg und Temesvár so freundlich, uns ikre Jalires- 

berichte, zum Theil auch ikre anderen Editionen, die in vieler Hinsicht für 

uns werthvolle Daten enthalten, für unsere Bibliothek zu übersenden, und 

ist die Uebermittlung dieser Ausgaben auch für die Zukunft uns in Aussiclit 

gestellt. 

Die ung. Akademie dér Wissenschaften überliess uns auf unser Ersuchen 

sowohl ihre neueren, als álteren statistischen und nationalökonomischen 

Editionen; ebenso war auch das kgl. ung. landesstatistische Amt so freund¬ 

lich, uns auf Ersuchen mehrere Publicationen zu übersenden, indem es 

gleichzeitig für die Zukunft die Bereicherung unserer Bibliothek mit seinen 

sámmtliehen Ausgaben uns zusagte. Dér besonderen Gefálligkeit dér kgl. 

ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft verdanken wir scliliesslich die 

Ueberlassung jenes interessanten idealen Landschaftsbildes des Zsilythales 

zűr Aquitanzeit, welches unser geehrter Fachgenosse, Herr Dr. Moriz Staub 

entwarf. 
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Die Gebahrung unserer Bibliothek und allgemeinen Kartensammlung 

führt seit dem 1. December dér bergbehördliclie Kanzlist Josef Bruck, da 

dérén bisheriger Besorger, dér Kanzleibeamte dér Anstalt, Bobért Farkass, 

von dem genannten Zeitpunkte an einen lángeren Urlaub erbielt, demzufolge 

er sich ausschliesslicb mit den Agenden dér VI. Gruppé dér Landesausstel- 

lung befasst. 

Die Drucklegung des Titelverzeiclinisses dér AA'erke unserer Bibliothek 

und allgemeinen Kartensammlung, dessen Zusammenstellung das Verdienst 

des Herrn Bobért Farkass ist, ging im abgelaufenen -Jahre gleiclifalls vor 

sich, und da dasselbe den Stand dér beiden Sammlungen mit Schluss des 

Jahres 1883 in sich fasst, so hilft es zweifellos einem sclion lángé empfun- 

denen Bedürfnisse ab. lm verflossenen Jahre traten wir in Tauschverhalt- 

niss: mit dér Bedaction des «Ami árulni Biuroului Geologicu» in Bukarest 

und mit dér University of Tokió (Japan). 

Unsere Editionen wurden an 66 in- und 97 auslándische Körper- 

schaften, darunter an 9 in- und 92 auslándische in Tausch versendet. 

In diesen Zahlen sind aber (he genannten 11 Handels- und Gewerbe- 

kammern, (lenen dér Bericht des vorhergegangenen Jahres übersendet wurde, 

nicht inbegrifl’en. 

leli halté es nicht für interesselos, diesmal das Verzeichniss jener in¬ 

und auslándischen Corporationen mitzutlieilen, mit (lenen die kgl. ung. 

geologische Anstalt gegenwártig in Tauschverliáltniss stelit, oder denen sie 

ihre Editionen gesclienkweise zuschic-kt. Dieses Verzeichniss stellte zu die- 

sem Zwecke das Institutsmitglied Jul. Halaváts zusammen. Ilim verdanken 

wir übrigens aucli die pünktliche Versendung unserer Editionen und die 

Ueberwachung betreffs dieser. Wir konnten (he ersten vier Hefte des VII. Ban- 

des unseres Jahrbuches herausgeben, und zwar: «Die Holzopale Ungarns in 

palaopliytologischer Hinsicht# (Vili), von Dr. Johann Félix; «Die alttertiá- 

ren Echiniden Siebenbürgens» (VII2), von Dr. Akton Koch ; «Topographische 

und geologische Skizze dér Inselgruppe Pelagosa# (VHn), von Max v. Grol- 

ler; «Die Zinninseln des indisclien Oceans», I. «Geologie von Bangka», 

als Anhang: «Das Diamantvorkommen in Borneo» ( A'IIi), von Dr. Theodor 

Posewitz. 

lm deutsclien Texte dér «Mittlieilímgen» konnten aber im abgelaufe¬ 

nen Jahre nur die zwei ersten Arbeiten zűr Publication gelangen. An Karten 

gelangten zűr Herausgabe das Blatt «Umgebung von AVeisskirchenw (Kis) 

im Massstabe von 1 : 144,000, ebenso die Karte dér Umgebungen Klausen- 

burgs im Massstabe von 1 : 75,000, vélek letztere zuerst das Besultat dér 

geologischen Landesaufnahmen in dér genannten Grösse darstellt. 

Aron erláuternden Texten erschien derjenige zum Blatté Kis sovolil in 

ungarisc-her als deutscher Sprache von Jul. Halaváts, zum Blatté «Ivlausen- 

burg» dér von Dr. Ant. Koch verfasste ungarische Text, ausser diesen aber 
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das auf clie Umgebungen von Kismarton (Eisenstadt) bezügliche Heft dér 

«Erláuterungen» von Lüd. v. Roth. 

Um unsere ungarischen Druckwerke bemühte sicli aucli im abgelaufe- 

nen Jahre Jul. Halaváts, um diejenigen mit deutschem Texte aber unser 

College L. Roth v. Telegd. 

VERZEICHNISS 
dér mit dér königl. ung. geologischen Anstalt in Ta.uschverhaltniss stehenden 

Körperschaften. 

I. lm Inlande. 

Budapest: 

Ungar. Akademie dér Wissenschaften. 

Königl. ung. Centralanstalt für Meteoro- 

logie und Erdmagnetismus. 

Ung. Ingenieur- und Architekten-Verem. 

Kgl. ung. naturwissenschaftl. Gesellsch. 

Ung. geologiscke Gesellschaft. 

Nagy-Szeben (Hermannstadt): 

Siebenbürg. naturwissenschaftl. Véréin. 

Pozsony (Pressburg): 

Véréin für Natúr- u. Heilkunde. 

Selmeczbánya (Schemnitz): 

Kgl. ung. Berg- u. Forst-Akademie. 

Agram: 

Jugoslavenska akadémia. 

Arad, Brassó (Kronstadt), Budapest 

Debreczen, Kassa, Kolozsvár 

(Klausenburg) , Miskolcz , Pécs 

(Fünfkirchen), Pozsony (Pressburg), 

Soprony (Oedenburg), Temesvár : 

Handels- und Gewerbekammer. 

II. lm Awslande. 

Amsterdam : 

Academie royale des Sciences. 

Basel: 

Naturforschende Gesellschaft. 

Berlin: 

Kgl. preuss. Akad. dér Wissenschaften. 

Kgl. preuss. geologische Landesanstalt 

und Bergakademie. 

Deutsche geologische Gesellschaft. 

Gesellschaft Naturforschender Freunde. 

Bern : 

Naturforschende Gesellschaft. 

Schweizerische Gesellschaft für die ge- 

sammten Naturwissenschaften, 

Bologna: 

Accademia déllé scienze dell’istituto di 

Bologna. 

Bonn : 

Naturhistorischer Véréin für Rheinland 

und Westphalen. 

Bordeaux: 

Sociétó des Sciences physiques et na- 
turelles. 

Boston: 

Society of natural history. 

Bruxelles: 

Academie royale des Sciences deBelgique 

Sociétó royale belge de géographie. 

Sociétó malacologique de Belgique. 

Musée royal d’histoire naturelle de 

Belgique, 

Commission de controle de la Carte 

geologique de la Belgique. 

Brünn: 

Naturforschender Véréin. 

Bucarest: 

Biuroul Geologic. 

Caen: 

Sooiété Linnóenne de Normandie. 

Calcutta: 

Geological survey of India. 

Cambridge, Mass. U. S. A. 

Science. 

Christiania: 

Université royale de Norvégé. 

Reeherches géologiques en Norvégé. 
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Darmstadt: 
Grossherz. Hess. geologische Anstalt. 

Dorpat: 

Naturforscher-Gesellschaft. 

Frankfurt a/M: 

Véréin für Geographie und Statistik. 

Göttingen: 
Kgl. Gesellschaft dér Wissenschaften. 

Graz: 

Naturwissenschaftl. Véréin f. Steiermark. 

Greifswald: 
Geograpliische Gesellschaft. 

Halle a/S : 

Kgl. Leopold.-Carl. Akademie dér Natur- 

forscher. 

Véréin für Erdkunde. 

Naturforschende Gesellschaft. 

Helsingsfors: 

Administration des mines en Finnlande. 

Innsbruck: 

Ferdinandeum. 

Kassel: 

Véréin für Natúrkunde. 

Kiél: 

Naturwissenschaftl. Véréin für Schleswig- 

Holstein. 

Klagenfurt: 

Berg- und Hüttenmánnischer Véréin 

für Kámten. 

Königsberg: 

Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 

Lausanne : 

Société vaudoise des Sciences naturelles. 

Leipzig: 

Naturforschende Gesellschaft. 

Liége: 
Société géologique de Belgique. 

London: 

Boyal Society. 

Geological Society. 

Milano : 

Societa italiana di scienze naturale. 

Beale istit, lombardo di scienze e lettere. 

Moscou : 

Société impériale des naturalistes. 

München: 

Kgl. bair. Akademie dér Wissenschaften. 

Kgl. bair. Oberbergamt. 

Nap öli: 

B. Accademia déllé scienze fisiche e 

matematiche. 

Neufchatel: 
Société des Sciences naturelles. 

Newcastle upon Tine: 

Institute of miru'ng and mechanical 

engineers. 

Osnabrück: 

Naturwissenschaftlicher Véréin. 

Padua: 

Societa veneto-trentina di scienze na¬ 

turale. 

Palermo: 
Accademia palermitana di scienze, let¬ 

tere ed arti. 

Paris: 

Academie des Sciences. 

Société géologique de Francé. 

Ecole des mines. 

Musée national d’histoire naturelle. 

Pisa: 

Societa toscana di scienze naturali. 

Prag: 

Kgl. böhm. Gesellschaft dér Wissen¬ 

schaften. 

Begensburg: 

Zoologisch-mineralogische Gesellschaft. 

Riga: 

N aturforscher-Véréin. 

Rio de Janeiro ; 

Commission géologique de l’empire du 

Bresil. 

Roma: 

Beale comitato geologico d’Italia. 

Beale Accademia dei Lincei. 

San-Francisco: 

Academy of Science. 

Salzburg; 

Central-Ausschuss des deutschen und 

österreichischen Alpenvereins. 

St.-Louis (Missouri U. S. A.j: 

Academie of scienee. 

St.-Petersbourg: 

Académie imp. des Sciences de Bussie 

Kais. russ. mineralogische Gesellschaft. 

Comité géologique du ministére des 

domaines. 

Stockholm : 

Académie royale suédoise des Sciences. 

Institut royal géologique de la Suéde. 

Strassburg: 

Commission für die geolog. Landesunter- 

suchung von Elsass-Lothringen. 
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Stuttgart: 

Véréin für vaterlándische Naturkunde 

in Württemberg, 

Tokio: 

Seismological Society of Japan. 

University of Tokio (Tokio Daigaku). 

Torino: 

E. Accademia déllé scienze di Torino. 

Trondhjem : 

Kong. norske videnskabers sels-kab. 

V enezia: 

Eeale istituto veneto di scienze. 

Washington: 

United states geological survey. 

Wien: 

Ivais. Akademie dér Wissenschaften 

K. k. geologiscbe Keichsanstalt. 

K. u. k. Militár-Geograpbisches Institut. 

Lekrkanzel für Mineralogie u. Geologie 

dér k. k. technischen Hochsclnúe. 

K. k. zoologisch-botanisclie Gesellschaft. 

Véréin zűr Verbreitung naturwissen- 

scbaftlicher Kenntnisse in Wien. 

Antliropologische Gesellschaft. 

Würzburg: 

Pkysikalisck-mediziniscbe Gesellschaft. 

Zürich: 

Schweizerische geologiscbe Commission. 

Naturforscliende Gesellschaft. 

VERZEICHNISS 

jener Körperschaften, denen die Editionen dér königl. uugarischen geologischen 

Anstalt geschenkweise übermittelt werden. 

I. lm Inlande. 

Reichstags-Bibliothek, Budapest. 

Ungarisches Nat.-Museum, Budapest. 

« « mineralogisch-geo- 

logische Abtheilung, Budapest. 

Siebenbürgischer Museum -Véréin , Ko¬ 

lozsvár (Ivlausenburg). 

Somogyi-Bibliothek, Szeged (Szegedin). 

Kgl. ung. Seebehörde, Fiume. 

Kgl. ung. Universitát, Budapest. 

« « « Kolozsvár. 

« « Josefs-Polytechnicum, Budapest. 

« « Landwirthschaftliche Akademie, 

Magyar-Óvár (Ung. Altenburg). 

Kgl. ung. höhere landwirthschaftliche Lehr- 

anetalt, Debreczen. 

Kgl. ung. höhere landwirthschaftliche Lehr- 

anstalt, Keszthely. 

Kgl. ung. höhere landwirthschaftlicheLelir- 

anstalt, Kolos-Monostor. 

Staats - Lehrerinen - Práparandie, Buda¬ 

pest, II. Bezirk. 

Staats - Lehrerinen - Praparandie , Buda¬ 

pest, VI. Bezirk. 

Uebungsschule dér kgl. ung. Mittelscliul- 

lehrer-Práparandie, Budapest. 

Kgl. ung. Staatsgymnas. Eszék. 

« « « Fehértemplom (Weiss- 

Kgl. ung. Staatsgymnas. Fiume. 

« (i « Kaposvár. 

« « « Losoncz. 

« « « Munkács. 

« « « Nagy - Szeben (Her- 

mannstadt.) 

Kgl. ung. Staatsgymnas. Szatmár. 

« « « Újvidék (Neusatz). 

« « « Zengg. 

« « <( Zombor. 

Gymnas. des Zisterzienser-Ordens, Baja. 

Kgl. akad. kath. Gymn., Budapest II. Eez. 

Kgl. kath. Gymnasium , Beszterczebá- 

nya (Neusohl). 

Kgl. kath. Gymn. Budapest, V. Bezirk. 

« « « Eperjes. 

(i « i) Lőcse (Leutschau). 

« « « Pozsony (Pressburg). 

« « « Selmeczbánya(Schemn.) 

« « « Ung vár. 

Kgl. ung. Staats-Realgymnas., Pancsova. 

« « « Rakovácz. 

« ii Staats-Ober-Realscli. Arad. 

« « « Budapest, II. Bez. 

« (i « (i V. Bez. 

(( (( 

(( « 

(( (( 

« Déva. 

ii Győr (Eaab). 

ii Kassa (Kaschau). kirchen). 
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Kgl. ung. St.-Ober-Realsch. Kecskemét. 

« « « Körmöcz (Kremnitz). 

ii « « Lőcse (Leutschau). 

« « ii Nagy-Kálló. 

« ii ii Nagy-Várad (Gross- 

wardein). 

« ii « Pécs (Fünfkirchen). 

« ii ii Soprony(Ödenburg). 

Kgl. ung. St.-Ober-Realsch. Szeged. 

« ii ii Székely udvarhely. 

« « <i Székes - Fehérvár 

(Stuhlweissenburg). 

« « ii Temesvár. 

« n ii Agram. 

Staatl. Gewerbe-Mittelschule, Budapest. 

II. Im Auslande. 

Redaction des «Neues Jahrbuchn ftir 

Miner., Geologie und Palaeontologie» in 

Heidelberg. 

Königl. baier. palaeontologisches Staats- 

museum in München. 

Smithsonian Institution, Washington. 

Kais. königl. Naturhistoriscbes Hofmu- 

seum in Wien. 

Kais. königl. Universitat in Wien. 

Es erübrigt uns noch miserem Danke Ausdruck zu gébén, den wir 

dem hohen Ministerium schulden für die gütige Fürsorge, welche die unsere 

Angelegenheiten dórt vertretenden Kreise dér geologischen Anstalt zu Theil 

werden lassen, denn nur dieser Unterstützung können wir es verdanken, 

wenn sowolil in unserem áusseren, als inneren Wirken einiger Erfolg uns 

begleitete. Diese Gewogenheit ermögliclite es uns, zűr Bewáltigung dér mit 

dér ausgedeknteren Thátigkeit dér Anstalt verbundenen administrativen 

Arbeitsvermelirung den provisorisclien Diurnisten aucb im abgelaufenen 

Jahre zűr Aushilfe habén zu können, und ebenso konnten wir aucb unser 

Dienerpersonale durch die Aufnahme wenigstens eines provisorisclien Die- 

ners vermehren. 

Zu tiefem Danke sind wir ferner Sr. Excellenz dem Herrn kgl. ung. 

Minister für öffentliche Arbeiten und Communicationen, Báron Gábriel 

Kemény verpflichtet für die Gűte, mit welcher er das Fachpersonale dér 

geologischen Anstalt bei dessen mit seiner gemeinnützigen Thátigkeit ver¬ 

bundenen Reisen auch von Seite dér ungarischen Staatsbahnen unterstützen 

lásst. Unter Einem möge auch die löbliche Direction dér I. k. k. priv. 

Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft, die die Forschungen dér Mitglieder 

dér heimischen geologischen Anstalt ihrerseits immer mit dér grössten 

Zuvorkommenheit unterstützte, ebenso auch die löbliche Direction dér 

österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellsehaft, den aufrichtigsten Dank dér 

Geologen dér Anstalt genehmigen. 

Budapest, im Monate April 1885. 

Die Direction dér kön. ung. geologischen Anstalt: 

JOHANN BÖCKH. 
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II. AUFNAHMSBERICHTE. 

1. BERICHT ÜBEE DIE GEOLOGISCHE DETAILAUFNAHME 

AM NORDWEST-ENDE DES RÉZGEBIRGES, IN DÉR GEGEND 

ZWISCHEN NAGY-BÁRÓD UND FELSŐ-DARNA. (1884.) 

Von 

J. VON Matyasovszky. 

Dem für elén Sommer des Jahres 1884 festgestellten Aufnalimsplane 

gemáss wurde mir die geologisclie Untersuchung jener bergig-hügeligen 

Gegend zutheil, die nacli Osten Ilin an das in den früheren Jahren gleicli- 

falls von mir durchforsclite Gebiet fortsetzungsweise sich anschliesst, gégén 

West aber am rechten Ut'er des Sebes-Kőrös-Tliales bis Grosswardein, an 

den Rand dér grossen ungarischen Niederung (Alföld) sich erstreckt. Die 

mir zugewiesene Aufgabe konnte icli aber leider nicht in dem Maasse, wie 

ich beabsielitigte, durchfübren. Infolge eines Unfalles, dér an meinem lin¬ 

ken Fusse eine Sehnenausdehnung verursachte, sowie wegen bartnáckiger 

rheumatischer Schmerzen námlich, war ich Mitte September bemüssigt, 

meine Aufnahme einzustellen. 

Trotzdem beging icli den grössten und complicirtesten Tlieil dér auf- 

zunehmenden Gegend. Mein Aufnahmsgebiet ist, praciser umsclirieben, durch 

die folgenden Ortscliaften begrenzt: 

Gégén Őst bildet Korniczel, nach Nord und Nordwest die Wasser- 

scheide des Rézgebirges, bezieliungsweise die Grenze zwischen den Comita- 

ten Bihar und Szilágy bis Baromiak, von liier gégén West und Südwest 

Yerzár, Almaszeg, Bodonos, Felső-Derna und Bogdánszovárhegy bis Mező- 

Telegd die Grenze, südlich aber wird das Gebiet bis Korniczel durch die 

Sebes-Kőrös begrenzt. Die so umschriebene Gegend zeigt ganz dieselben 

geologischen Yerháltnisse, wie die früher untersuchten Theile des benach- 

barten Rézgebirges, über die ich im vorhergegangenen Jalire berichtete, 

daher werde ich, um überflüssige Wiederholungen zu vermeiden, das bereits 

Bekannte kurz berühren und nur die beobachteten neueren Daten ausführ- 

licher bespreclien. 

Das Grundgebirge bilden auch hier die krystallinischen Schiefer- 

gesteine, die das Rézgebirge zusammensetzen. Dér Glimmerschiefer, dér 

örtlich phyllitische, dann wieder chloritische Abánderungen mit reichlicher 

Granatenführung aufweist, ist das dominirende Gestein, so, dass er auch auf 

dér geologischen Karte als solcher ausgeschieden wurde. Den Gneiss machte 

ich nur an zwei Punkten, in dér Gegend von Nagy-Báród und Korniczel, 
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wo er in grösserer Yerbreitung auftritt, auf dér Karte ersichtlich. Ich 

beobaclitete zwar das Auftreten des G-neisses in geringerer Ausdehnung 

aucli im Glimmerschiefer-Complex wiederholt, doch erwies sicli dér Ueber- 

gang zwisclien Glimmerscbiefer und Gneiss innerhalb derartig schwanken- 

der Grenzen, dass das Auseinanderhalten des Gneisses auf dér Karte niclit 

durchführbar war. 

lm Bisztra-Thale, unweit dér Feketeerdőer Falnák, da wo die Bisztra 

eine knieförmige Biegung beschreibt, das ist da, wo dér Bach seine ost- 

westliche Richtung plötzlicli nacli Nord, gégén Bodonos Ilin ándert, beobacli- 

tete ich Gránit, docli tritt dieser nur als Gang auf, ebenso wie dér Quarzit, 

dér theilweise zugleich dér Feketeerdőer Glasfabrik den Quarz liefert. 

Auf dem in Rede stehenden Aufnahmsgebiete sind, in geologischem 

Sinne genommen, die altesten sedimentáren Bildungen, bezieliungsweise 

gescliichteten Gesteine durcli das Kreide-System reprásentirt, welcli meso- 

zoische Schichten unmittelbar den krystallinischen Schiefergesteinen auf- 

lagern. Yon Korniczel angefangen, in welcher Gegend ich selion im vori- 

gen Sommer die Yerbreitung dér Gosauschicliten nachwies, umranden die 

Kreideschichten von liier nach WNW, bis Kövesd, in einer fást ununterbro- 

chenen und durchschnittlich 600° breiten Zone die krystallinischen Schiefer- 

gesteine des Rézgebirges. 

In dér Umgebung von Nagy-Báród und Cséklye bestelien die zum 

Kreide-Systeme gehörigen Schichten, ebenso wie ich dies bereits bei einer 

anderen Gelegenheit von dér Umgebung Korniczels erwáhnte, aus sandigem 

Hergel und mergeligem Kaik. Diese Schichten erlitten aber grosse Störungen 

durch die liier zu beobachtenden máchtigen Trachyteruptionen. 

Dér Sandstein findet sich mitunter in sehr fester Quahtát vor, wie dies 

z. B. nördlich von Nagy-Baród, auf dér Hölie des «Strunc»-Berges dér Fali 

ist, wo wir íhu in Felsen als reinweissen quarzitischen Sandstein antreffen. 

Anderwárts dagegen besitzen die Sandsteinschichten einen mehr conglo- 

meratartigen Charakter und sind weniger fest, ja sogar leiclit zerreiblich und 

von rothbrauner Farbe. 

Die Lagerungsverháltnisse dér Kreideschichten untereinander gelang 

mir leider niclit ganz aufzukláren, da einestlieils dér namentlich im Ruszka- 

Tliale bei Nagy-Báród begonnene Kohlenbergbau gegenwártig in Folge des 

Einsturzes dér verlassenen Gruben keine Aufschlüsse mehr bietet, anderen- 

theils aber jene Terrain-Abschnitte, wo eventuell brauchbare Aufschlüsse zu 

erwarten wáren, ungemein dicht bewaldet sind; schliesslich erscliweren noch 

die durch die Trachyteruptionen verursachten Schichtenstörungen die ricli- 

tige Classification derselben. 

Im Allgemeinen konnte ich doch so Del constatiren, dass die Schichten 

dér Kreideperiode in drei Gruppén zusammengefasst werden können. 

Die Sandsteinschichten, welclie überall in dér Gegend an dér Ober- 
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fláche verbreitet sind und in Folge dessen auch blos diese zum Ausdruck 

gelangten, vertreten den obersten resp. den jüngsten Horizont dér Kreide- 

sckichten. Mir gelang es zwar nicht, in denselben bei Nagy-Báród charakte- 

ristische Petrefacte zu finden, aber Prof. Max. Hantken, dér die Nagy-Báróder 

Kolilengruben eingehend untersuchte, als dieselben noeh in hoffnungsvollem 

Betriebe waren, fand bei dieser Gelegenheit in dem in Bede stekenden Sand- 

steine eine Ineceramus-Art von ungewöhnlicher Grösse. * 

Unter dem erwáhnten Sandsteine folgt ein Scliichtencomplex, welcher 

aus grauschwarzem glimmerigem Thon und lockerem Sandstein bestebt, 

und hier sind es besonders die Schichten des sandigen Thones, welche eine 

ziemlicli reiche Fauna entlialten. 

Die am háufigsten darin vorkommenden Yersteinerungen sind Actaeo- 

nella gigantca, Omphalia Kefersteini, Nerinea Buchi und das Gardium 
Ottói. Unter diesem petrefactenführenden Schicliten-Complex folgt eine 

Beibe von Süsswasserscbicliten, welche vorwiegend aus Kohlenschiefern, 

mergeligen und bituminösen Kalksteinen und aus Braunkohle bestehen. Das 

Liegende dieser Süsswasserablagerung kenne icb niclit, und in Folge dessen 

ist nhr aucb dérén Máchtigkeit unbekannt, und so erscheint es fraglicli, ob 

dieser Scliichtencomplex noch zu dér darüber befindlichen Gruppé zu záblen, 

oder aber als eine selbstándige Abtlieilung zu betrachten sei ? 

Die Braunkohlen-Industrie von Nagy-Báród ging bereits vor einigen 

Jahren zu Grunde. Die Tracbyteruption zerriss das Kohlenflötz, welches im 

Uebrigen von guter Qualitát 'ist, in einzelne Fetzen, was eine lucrative Ge- 

winnung dér Kohlé unmöglich maclite. 

Zwischen Cséklye und Lokk zeigt sicli im Zugé dér cretaceischen 

Schichten eine Unterbrechung; hier lagern die sarmatischen schotterig-thoni- 

gen Schichten unmittelbar auf dem Glimmerschiefer. 

Von Lokk an ziehen die zum Kreide-System gehörigen Schichten in 

nord-nordwestliclier Bichtung zwar weiter, alléin es zeigen dieselben von 

hier ab einen anderen Ckarakter; sie bestehen fást ausschliesslich aus mer- 

geligem und dolomitiscliem Kaiké. Diese Kaik-Schichten besitzen nament- 

lich in den Gemarkungen von Tőtös und Pestes eine grosse Entwickelung 

und auf dér Petrisiu benannten Hölie kann mán zalilreiche Dolinen sehen. 

Nur an dér Basis dér Burg Sólyomkő und im Thale von Felső-Lúgos beob- 

achtete icli Schichten eines losen Sandsteines und sandigen Mergels, die in 

geringer Yerbreitung im Liegenden des Kreide-Kalkes zu Tagé treten. 

Im Thale von Felső-Lúgos, sowie bei Kövesd, im Vale-mare genannten 

Thale, tritt dér cretaceiscke Kaik auf dem durcli neogene Schichten bedeckten 

Gebiete nur in einzelnen Felsen auf. 

* Max. Hantken : Die Kolilenflötze und dér Kohlenbergbau in den Landern dér 

ungarischen Krone, Budapest 1878, pag. 197. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885 28 
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In den genannten Kalksteinen trifft mán kaum Versteinerungen an, 

und wenn wir dérén eventuell doch finden, so sind sie in solckem Zustande, 

dass sie eine priicisere Gliederung dér Scliichten nicht erlauben und nur so 

viel beweisen, dass dieselben dem Kreide-Systeme angebören. 

In meinem diesjabrigen Aufnalimsgebiete treten aus dem tertiáren 

Systeme nur die jüngsten Stufen des Neogen, d. i. die sarmatischen und Con- 

gerien-Schichten auf. 

Das untere Niveau dér sarmatiscben Stufe bestebt hauptsáchlich aus 

tbonigen Sand- und Scbotter-Scbicbten. Das Matériáié des Schotters enthalt 

grösstentheils Kalkstein- und Trachyt-Gerölle, die dem in derNiihe anstehen- 

den cretaceiscben Kaiké und Tracbyte .entstammen. In diesem unteren 

Niveau dér sarmatiscben Schicbten treten namentlich in dér Gegend von 

Korniczel, Nagy-Bárod und Lokk 1—3 Méter mácbtige Lignit-Flötze auf, 

die jedoch nur für den Localbedarf geeignete Köble liefern kőimen und so 

mit Rücksicbt dér bisher kaum verwertheten Wálder und in Ermangelung 

jeglicher nennenswertberen Industrie in dieser Gegend techniscbe Wichtig- 

keit niclit besitzen. 

Das obere Niveau dér sarmatiscben Scliicliten bestebt insbesondere 

aus Kalkmergel. Es sind dieselben bauptsáchlicb am recbten Ufer dér 

Sebes-Kőrös, hinunter bis Alsó-Lúgos mácbtig entwickelt. — In diesen 

Mérgein sind zablreiche Fiscbscbuppen zu seben, manche dér Scliichten 

sind fást ausscbliesslicb mit Rissoen erfüllt, wie icb dies bereits in meinem 

vorjábrigen Berichte bemerkte, und diese weissen Mergel als Rissoen-Mergel 

benannte. 

Die Scliichten dér pontiseben Stufe gewinnen in meinem Aufnalims- 

terrain von Alsó-Lúgos an grössere Verbreitung. 

Das Hügelland, welclies das Réz-Gebirge gégén Westen und Norden 

umrandet, und aus Tkon- und Sand-Schicbten aufgebaut ersclieint, gebört 

dieser Bildung an. 

Es verdienen diese Scliichten zufolge dér reichen und máchtigen 

Asphalt- und Lignit-Láger, welcbe sie führen, besondere Aufmerksamkeit. 

Bei Tataros, Felső-Darna und Bodonos sind die Congerien-Sande stellen- 

weise bis zu einer Máchtigkeit bis 18 Fuss mit Asphalt gesáttigt, ja bei Felső- 

Derna kommt aucb reiner Asphalt in einer Máchtigkeit von mehreren Metern 

vor. leli bedaure, dass icb bei meinem dortigen Aufentbalte die Gruben nicht 

besicbtigen komi te, denn wáhrend dér balbjálirigen Pause des Betriebes 

wurden dieselben unbefabrbar; indessen, nach Angaben des Aufsichtsperso- 

nales, setzen sich die aspbaltháltigen Schicbten in einem abgeteuften Scliachte 

noch in grössere Tiefe fórt, abwecbselnd mit 1—- Meter máchtigen Lignit- 

Flötzen. Zu meinem grössten Erstaunen wurde dér Lignit nicht als Brenn- 

materiale beim Ausscbmelzen des Aspbaltes verwendet. 

In dér Gemarkung von Középes und Baromiak beobachtete ich an mellre- 
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ren Punkten ein Flötz von mehr denn 1 Meter Máchtigkeit in horizontaler 

Lagerung. Bei Középes befinden sicli über und unter dem Lignit-Flötze 

bláulichgraue Thone, welcbe einigermassen feuerbestándig sind. Zu Bau- 

zwecken könnte mán aus besagtem Thone jedenfalls ausgezeichnete Ziegel 

brennen. 

Am Fusse dér Weingárten von Örvend und Alsó-Lúgos bestelit dér 

Congerien-Sand aus ziemlich reinen Quarzkörnern, und falls durch das 

Schlemmen dér geringe Glimmer- und Thongehalt entfernt wurde, könnte 

mán denselben zűr Fabrication gewöhnlichen Glases mitYortheil verwenden. 

Das vulcanische Gestein, welclies nördlich von Nagy-Báród grössere 

Ausdehnung besitzt, ist Biotit-Ortlioklas-Quarz-Tracliyt. Die Grundmasse 

desselben ist weiss und verquarzt, und es verleilien die in demselben 

befindlichen zalilreichen und grösseren Quarz- und Feldspath-Krystalle dem 

Gesteine einen porphyrischen Charakter. Dér Feldspatli erwies sicli nacli 

freundlicher Untersuchung Dr. Schafarziiís als Perthit. Den Zeitpunkt des 

Hervorbrechens des genannten Trachytes können wir mit grösster Wahr- 

scheinlichkeit in das Alt-Tertiár verlegen, da einerseits die Kreide-Schichten 

durch den Trachyt liervorgerufene Störungen zeigen, andererseits wir in den 

neogenen Ablagerungen sehr zalilreiches Trachytmateriale finden, welcher 

Umstand das Yorhandensein des Trachytes bedingt, bevor die Ablagerung 

dér neogenen Scliichten begann. 

2. BERICHT ÜBER DIE IM SOMMER DES JAHRES 1884 IN DÉR 

GEBIRG-SGEGEND ZWISCHEN DÉR MAROS UND FEHÉR-KŐRÖS 

AUSGEFÜHRTEN GEOLOGISCHEN DETAIL-AUFNAHMEN. 

Von 

Ludwig V. LÓCZY. 

lm verflossenen Sommer setzte ich die im vorhergegangenen Jalire 

begonnenen Arbeiten in dér Gebirgsgruppe des «Hegyes» fórt, die sicli am 

rechten Ufer dér Maros erstreckt; blos bei Lippa kam ich an das linké 

Ufer, wo ich dann den Bánd dér diluvialen Terrasse am linken Maros-Ufer 

gégén Westen bis zűr Ortscliaft Kisfalud (Engelsbrunn) untersuchte. 

Das heuer aufgenommene Gebiet falit zum grossen Theil noch auf 

dieselben Kartenblátter, die in meinem vorjáhrigen Aufnahmsbericlite ange- 

führt sinch* Wáhrend elér Campagne des Jahres 1883 liatte ich Gelegenlieit, 

* Földtani Közlöny Bd. XIV. Jalirg. 1884 Pag. 319. Heuer wurden naclifol- 

gende Blattéi- benützt: die Spécialkartenblátter Kn, Lu (1 :144,000); Z. 21. Col. XXV. 

(1 : 75,000); die fotogr. Copien dér Originalaufnahmsblátter : 

21 
XXV > SW., SO. (1: 25,000). 

XLIII XLIV 

Cl,62 ’ 61,62 
(1.28,800); 

28* 
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am westliclien Abhange des Gebirges, dórt wo die Weingárten schöne Auf- 

scklüsse bieten, jene Gesteine und Bildungen kennen zu lemen, die den 

dórt beobacbteten Streichungsrichtungen entsprechend gégén Osten zu in 

das Gebirge zu verfolgen waren. lm Ganzén rnuss ick micb daher auf das 

im vorjáhrigen Berichte Gesagte berufen, einestheils deslialb, weil zu den 

dórt angefiilirten Bildungen auf dem heuer begangenen Gebiete blos eine 

neue Bildung liinzukömmt, anderntlieils aber aucli deslialb, weil das oro- 

graphisehe Gerippe des ganzen Gebirges dórt zu finden ist. 

Mein heuriges Aufnabms-Terrain falit grösstentkeils auf das Auf- 

sammlungsgebiet dér Kladovaer, Solymoser und Milovaer Báche und des 

in die Csiger mündenden Aranyág, und umfasst die Gegend dér liöcksten 

Spitzen, u. z. des Cioca Mlatin (571 M.), des Hegyes (800 M.) und des Capu 

Jernova (628 M.), 

Das fragliche Aufnalimsgebiet umfasst im Comitate Arad die Ort- 

scbaften: Kladova, Radna, Sólymos, Milova, Odvos, Aranyág, Draucz, im 

Comitate Temes besonders die Umgebung dér Stadt Lippa. Die genannten 

Báche kommen allé von dér zwischen Cioca Mlátin und Hegyes gelege- 

nen Partié dér Wasserscheide. Auf dieser erheben sich von Westen gégén 

Osten nocli die nachfolgenden Spitzen: Cruce Tiganului (357 M.), Livorsca 

(C. Urvigy) (561 M.), Piatra alba (571 M.). 

Zu beiden Seiten dér Cruce Tiganului befindensich auf dér Wasserscheide 

sehr tiefe Sáttel; dér westliclie liegt in einer Meereshöhe von 394 M., dér 

östliclie in einer Höhe von 431 M. 

Die drei Tháler, welche gégén die Maros ausmünden, das Kladovitia, 

Solymoser und Milovaer grosse Thal, sind grösstentheils enge Felsentkáler, 

die inzwiscken liegenden Querrticken náhern sich mit hohen Siiitzen dér 

Maros-Ebene. Am Bergrticken zwischen dem Kladovitia- und Solymoser- 

Thale hat die Cioca Igris eine Höhe von 509 M., an jenem von Solymos- 

Milova ragt die 628 M. hohe Capu Jernova-Spitze empor. In allén (hesen 

Thálern ist dér Process dér Tlialauswaschung im Gangé und lángs des 

Thalweges sind die vertieften Partieen im Vergleiche mit den Stellen, wo 

Materialablagerung stattfand, vorherrschend. Nichtsdestoweniger besitzen 

die fraghchen Tlialwege auch in ikren oberen Yerzweigungen kein bedeu- 

tendes Gefálle, sondern zeigen ihrer ganzen Lángé nacli ein sehr gleicliför- 

mig ansteigendes Profil. 
Ganz anders gestaltet sich das Bild des Aranyágéi' Tliales, welches 

sein Wasser von dér Wasserscheide zwischen Cioca Mlátin und dem Hegyes 

bekommt. Dasselbe hat námlich nicht nur bei Aranyág (192 M.), wo es das 

Gebirge verlásst, eine breite Thalebene, sondern behált diese Alluvial-Ebene 

auf melír als vier Kilométer weiter aufwárts bis zum herrschaftlichen Forst- 

hause (Cassoia) bei. An dieser Stelle theilt sich das Thal in drei Zweige 

(Yalia Radevi, V. Solymosului, V. Hegyesului), in denen sich die obzwar 
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viel schmáleren Ablagerungs-Thalfláchen sogar bis über die weiteren Ver- 

zweigungen dér genannten Thaler liinaufziehen. Aus dem durch den Étieken 

zwischen dem Korcsmahegy und Hegyes gebildeten Halbkreise laufen die 

Thaler beim Forstliause in radialer Eichtung zusammen. In diesen geht die 

alluviale Thalebene in einer Meereshöhe von 240—260 M. zu Ende, an sol- 

chen Punkten, die sich den Spitzen von 450—500 M. Höhe dér Wasser- 

scheide in einer horizontalen Entfernung von ungefáhr einem Kilométer 

náhern. Die in gleicher Höhe liegende Thalsohle befindet sich nach den 

Daten dér Militar-Aufnalime im Solymoser Thale in einer Entfernung von 

3, im Milovaer Thale in einer solclien von 4 Kik von denselben Spitzen. 

Aus diesen Daten geht mit Sicherheit hervor, dass die Nordseite des 

Hegyes bedeutend steiler als die Südseite ist. Hiefür sprechen nicht blos die 

Steigungsverhaltnisse dér Thalwege, sondern es wird dies aucli durch die 

OROGRAPHISC HER QÜERSCHNITT DES HEGYES 

N. Hegyes 800 m. V. Ivanitia 708 m. Capu Jernova 628 m. S. 

Araoyági völgy = Aranyáger Thal. — Solymosi völgy = SoJymoser Thal. 

Contouren bekráftigt, in welclien sich die Masse des Hegyes vor den Augen 

des bei Pankota befindliclien Beobachters entwickelt. Dér Querschnitt, den 

ein durch den Hegyes gelegter Schnitt gibt, dient ebenfalls zűr Veranschau- 

lichung des oben Gesagten. Ein Querschnitt durch den Drocsa-Berg wiirde 

dasselbe beweisen.* 

Wenn mán den Abfall dér Seiten mit dem geologischen Baue des Hegyes 

combinirt, so erscheint durch diesen Bau das sanftere Abfallen dér Südseite 

und die Steilheit dér Nordseite gerechtfertigt. Das Verfláchen dér Schichten ist 

námlich in dem Gebirge ein vorherrschend südliches. Dies kann nicht nur bei 

* Diese Erörterung erachtete ich desbalb für nothwendig, weil in dem Funda- 

mental-Werke von Johann Hunfalvy «A magyar birodalom természeti viszonyainak 

leírásai) (Die Natúr-Verháltnisse des ungarischen Beiclies) auf Grund álterer Daten 

jene Behauptung sich findet, dass die «Neigung des Drocsa-Hegyes-Gebirges gégén 

das Maros-Thal viel steiler sei, als gégén die Fehér-Kőrös.» II. Bánd. Pag. 248. 
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(len den Hegyes und die Nordseite zusammensetzenden Pliylliten beobaclitet 

werden, sondern dasselbe zeigt sicb auch auffallend an den Kluftfláchen des süd- 

licli von denselben in grossen Massen vorkommenden Diorites und Granitites. 

Wáhrend daher die Südseite des Gebirges concordant mit dér Verliaehungs- 

Riclitung abfallt, wird die Nordseite durch die Schichtenköpfe des Phyllites 

gebildet. 

Nach einem Erfalmmgs-Gesetze ist aberjene Seite dér Gebirge, die 

mit den Schichten abfallt, sanfter geböscht, als jene, wo die Schichtenköpfe 

sichtbar sind. 

Hass in den iilteren Beschreibungen über dieses Gebirge das Gegen- 

theil beliauptet wird, ist leicht zu erkláren, wenn mán die Yerengung des 

Marosthales und die Passe seines Arader Abschnittes in Betracht zieht. 

Aber eben die auf meinem heurigen Aufnahms-Terrain befindliche 

Solymos-Lippaer Felsenge zeigt, dass die in den Verengungen des Maros- 

Thales sichtbaren steileren Berglehnen nur local sind und eine geringe Aus- 

dehnung besitzen, denn sie übergehen bald in das allgemein sanftere Abfal- 

len. Ausserdem weist nicht blos die geologische, sondern auch jede gute 

topographische Karte darauf Ilin, dass die südíiche orographische Grenze 

des Hegyes mit dér hydrographischen dér Maros, nicht verglichen werden 

darf. Es reichen niimlich nicht nur die geologischcn Bildungen auf das 

linké Ufer hinüber, wo sie dann bald unter den Schichten dér pontiseheu 

Stufe verschwinden, sondern mán kann auch deuthch ausnehmen, dass 

gerade infoige des erwahnten Umstandes an dér Maros die bedeutenderen 

Hölien sich am linken Ufer befinden, die dann gégén Silden an Hőbe rasch 

abneliinen und in das wellenförmige und tief gefurchte tertiáre Hochplateau 

des Temeser Comitates übergeben. 

Von den Ruinen von Solymosvár oder vöm höchsten Punkte dér Lip- 

paer Weingárten, wo sich vor unseren Augen ein prachtvolles Panorama 

eröffnet, kann mán deutlich unterscheiden, dass das linké Ufer die Fort- 

setzung dér rechtseitigen Berglehne bildet, und dass das Marosthal in dieser 

Lelme wie ein enger Kánál eingesclmitten ist. 

In meinen früheren Notizen * trachtete ich nachzuweisen, dass dér 

untere Mittellauf dér Maros ein solclies Erosions-Thal sei, welclies in den 

südlichen Bánd des orographischen Gebirges eingesclmitten ist, so dass dér 

südíiche Abfall des Gebirges nicht im Maros-Thale, sondern in dem wellen- 

förmigen Hügellande des Temeser und Krassó-Szörényer Comitates endet. 

Wie bereits erwáhnt, tritt die Maros bei Radna-Lippa aus einer malerischen 

Enge heraus, indem sie das Gebirge verlasst. Diese Thalenge hat eine Lángé 

von ungefáhr 3*5 Km. und eine überall gleichförmige Breite von 500 M., so 

dass bei hohem Wasserstand das Wasser die ganze Thalsohle überfluthet. 

* Földtani Közlöny. VI. Bd. 1870. Fag. 85., VII. Bd. 1877. Pag. 181. 
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An beiden Ufern wird das Tlial durch steile, bis zűr Höhe von 125 M. sicli 

erliebende, felsige Partieen eingeengt. 

Die Solymos-Lippaer Enge hat gégén Norden eine schwache convexe 

Krümmung, in Folge dessen die rechtsseitigen Felsenwánde die Aussicht 

weiter aufwarts verschliessen. Von dér Eadna-Lippaer Maros-Brücke entrollt 

sicli daher ein malerisches Bild vor unseren Angen. Die kahlen Granitit- 

Felsen des Maros-Engpasses übergehen nach aufwarts in waldige Bergleli- 

nen; im Hintergrunde dominirt in einer Entfernung von nur 8 Km. dér 

628 M. holie Capu Jernova. 

Die láng gestreckte Gasse von Sólymos umsáumt den Fuss dér rechts¬ 

seitigen Felswand, und da, wo die Hauserreilie zu Ende ist, erblickt maii 

auf dér Spitze einer steilen Felswand die ziemlich gut erhaltenen Ruinen 

von Solymosvár, als Mittelpunkt des reizenden Panoramas. 

Trotz aller Scliönheit ist dies jedoch ein triigerisches Bild! Dér es das 

erstemal sieht. wird sicli sicher dér Hoffnung hingeben, dass dies nur dér 

Anfang dér Schönheiten des Maros-Thales sei und dass weiter gégén die 

siebenbiirgisclie Grenze zu nocli romantischere Gegenden folgen. Die Táu- 

schung tritt aber alsbald ein, denn in einer Entfernung von vier Kilométer 

von Radna-Lippa aufwarts, erweitert sicli das Thal und dér Maros-Fluss 

ist auf einer ziemlich lángén Strecke von nocli sanfteren Berglehnen als die 

dér Arad-Hegyalja begleitet. 

Auf meinem diesjahrigen Aufnahmsgebiete liatte icli mit naclifolgen- 

den Sedimenten zu thun, u. zw.: 

1. Krystallinische und halbkrystallinisclie (metamorphe) Schiefer, 

2. Quarzit-Sandstein, Árkosé und Thonscliiefer («Grauwacken»-Bil- 

dung), 

3. Karpathen-Sandstein etc. | .. 

4. Gosau-Sandstein [ rei G’ 

5. Diluvium a) Gescliichteter Scliotter und scliotteriger Lehin, 

h) Lehm mit Bohnerz und untergeordnet Löss, 

6. Alluvium. 

Die eruptiven Massengesteine sind folgende: Diorit, Granitit, Felsit- 

porphyr. 

I. Geschichtete Gesteine. 

Krystallinische und halblcrystallinische Schiefer (Phyllite). 

Dér im vorigen Jalire beschriebene Phyllit nimmt vöm Bergrücken 

Hidegkút-Korcsmahegy beinahe das ganze Wassergebiet dér Aranyágéi- 

Tháler ein. Aus dem genannten Gestein ist auch die 800 Meter hohe Spitze 

des Hegyes zusammengesetzt. In östliclier Biclitung beging ich das Phyllit- 

Gebiet bis zum Yalea Milevi bei Dund, und beobachtete dieselben Variatio- 
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nen, die ich irn vorigen Jahre in den Ivovaszinczer, Világoséi', Kladovaer und 

Agriser Districten erkannte. I)iese sind: dér gewöhnliche, bláulich-graue 

Thonglimmer-Schiefer, cliloritischer Pkyllit, krystallinischer Kalkstein in 

dünnen Bánken, Sericit-Glimmerphyllit mit QuarzrKnoten und Arkosen- 

Quarzit.* 

Die Lagerung dér Schickten ist eine áhnliche, wie dieselbe im vorher- 

gegangenen Jahre beobacktet wurde. In dér Umgebung des Korcsmakegy 

fallen die Scliickten gégén S. und SSO. ein, aber weiter ostwárts, an dér 

knken Seite des Aranyágéi' Tkales und im Agriser Grossen Thale nimmt das 

Verfláchen eine südwestliche Bicktung an, im Hegyes endlick variirt (ke 

Ricktung z'wiscken SSW—NNO. 

Ausserdem sind in den oberen Partieen des Aranyáger Thales, im Valea 

Solymosului und in elessen östlichem, Valea Bugilor genannten Seitentliale 

* Herr Assistent Johann Telek hatte die Freundlichkeit, im chem. Labora¬ 

tórium des Herrn Prof. Dr. Yinoenz Wartha die chem. Analyse einiger Sericit- 

Schiefer durchzuführen : 

I. II. III. 

Glühverlust.. ... . 1-32% 2-68% 2-59% 

Kieselsáure (Si 02) ... ... ... 88-88 « 70'64 « 80-67 « 

Alaunerde (Al2 Os) ... ... 7-87 « 16-65 « 11-02 « 

Eisenoxyd (Fe2 03)... ... ... 1T8« 2-02 « 1-05 « 

Eisenoxydul (Fe O) ... ... ... 0-18 « 0-20 « 0-17 « 

Kaik (Ca 0) ... .„ ... ... — 0 36 « 0-37 « 

Magnesia (Mg 0) ... ... 0-23 « 0-32 « 0-12 « 

Káli (K2 0) ... ... ... ... — 6-82 « 4-14 « 

Summe 99'66% 99 69% 100-13%. 

I. Paulis II. Kovaszincz. III. Radnueza. 

Infolge dér geringen Menge von Magnesia ist die Verwandtschaft zum Talk mit 

Sicherkeit ausgeschlossen. Dér grosse Kieselsáure-Gehalt ist dem Vorhandensein des 

Quarzes zuzuschreiben, wakrend die genügende Menge von Káli auf die Zusam- 

mensetzung dér Kaliglimmer hinweist, mit welchen die des Serieites bekanntlich 

identisch ist. Nach dér Analyse von Laspeyres (Groth, Zeitschrift. IV. Bánd, Pag. 249) 

ist die Zusammensetzung des Hallgartener Serieites die folgende : 

A. B. 

Feucbtigkeit bei 105° ... . .. ... 0.279% 

In Salzsáure unlöslich ... ... 19-021 « 

Kieselsáure... ... — ... . .. ... 37-708 « 45-361% 

Alaunerde ... ... ... _ 27-365 « 32-919 « 

Eisenoxyd... _ ... ... . .. ... 1-702 « 2-048 « A = trockenes, nicht 

Eisenoxydul ... ... ... ... 1-465 « 1-762 « reines, 

Kaik .. ... .... . 0-411 « 0-494 « B = reines Matériái 

Magnesia ... ... ... ... 0-744 « 0-895 « bei 105° 

Káli ... ... ... ... ... _ 9-702 « 11-671 « 

Nátron ... ... ... ... ... 0-602 « 0-724 « 

Wasser ... ... ... ... .. ... 3-430« 4-126 « 

102-429°/, 100-100% 
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die zwisclien dem chloritiseken Phyllit eingelagerten dünnen Kalksteinbánke 

in Form einer kuppelartigen Wölbung yorhanden. Ferner an dér Nordseite 

des Hegyes, lángs den gégén die Ortsckaft Draucz dahinziehenden Thalern: 

Yalea de Draucz, Yalea de Siklós und Valea de uscatu (Szárasztó-Thal), 

zeigen dér chloritische Kalkphyllit und die Arkosen-Bánke Faltungen und 

wiederholt nördliches Yerflaclien (zwischen NW. und NO. wechselnd). 

Schliesslicb kann aus plötzlich eintretender Discordanz und aus dér 

Unterbreckung dér Continuitat auf Yerwerfungen und sogar auf borizontale 

Yerschiebungen wiederholt geschlossen werden. 

Die dichten Wálder und in diesen die maciitige Humusdecke vereiteln 

jede Hoffnung auf Erforschung dér wahrscheinlicken Unregelmassigkeiten 

in den Lagerungsverháltnissen. Wákrend die übrigen Abánderungen des 

Phylhtes im Allgemeinen sicli in regelmássigen Zügen in ost-westlicher 

Bichtung dahinzielien, beobacktete ick eine Abnormitát in dér Verbreitung 

dér quarzknotigen Banké. Bei dér Untersucliung dér letzteren békám ick 

den Eindruck, dass dieselben kelne in constanter Machtigkeit yerfolgbaren 

Ziige, sondern Verzweigungen bilden, von welclien die versckiedenen Phyllit- 

Variationen durckkreuzt werden. 

So bilden die quarzreichen Glimmerpkyllitbánke an dér Ostseite des 

Hegyes einen zusammenhángenden Complex, welcher von Nord nach Süd 

um einen Kilométer breiter ist; gégén Westen verzweigt sich derselbe, die 

Yerzweigungen können aber über das Aranyáger Thal hinaus nicht verfolgt 

werden. Diese Erscheinung würde am einfaclisten erklárt sein, wenn nack- 

gewiesen werden könnte, dass die quarzknotigen (bisweilen sogar breccien- 

artigen) Banké keine durckgehenden Schickten reprásentiren, sondern blos 

aus dem Metamorpkismus kervorgegangene quarzreichere Partieen des Pliylli- 

tes bilden. 

Zu den krystalliniscken Sckiefern gekört auck noch ein in bedeuten- 

derer Machtigkeit auftretender Quarzit-Zug, dér darum Aufmerksamkeit 

verdient, weil derselbe in dér Nahe des Phyllitliegenden dér «Grauwacken»- 

Bildung auftritt. Am 512 M. kokén Ckiciora (auf dér Seite von Aranyág 

lieisst er Yerfu Storacz), dér am Grenzrücken des Kiadóvaer und Aranyáger 

Thales plötzlich sick erhebt, beobacktete ick zuerst in grösserer Machtigkeit 

jene quarzitiscken Arkosen-Banke, dérén ick in meinem letzten Berichte 

vöm Kovaszincz-Kiadóvaer Gebiete als dünner Einlagerungen bereits Erwáh- 

nung tkat. Ikre Machtigkeit betrágt an dieser Stelle wenigstens 50—60 Meter. 

Die phylktisch-sckieferigen Arkosen-Banke, welche hier das Ausselien von 

Quarzit-Sandsteinen habén, kann mán vöm Kladovaer Tliale über den Ckiciora 

bis zum Aranyáger Forstkause verfolgen. Dieselben bilden den Kamm jenes 

Bergrückens, dér sick östlick vöm Ckiciora zwisclien Yalea Stoiaca und 

Yalea Nemtiului bis zűr Einfriedung des Thiergartens erstreckt. lm Han- 

genden dieser Bánke tritt lángs des V. Nemtiului, das unmittelbare Lie- 
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gende dér «Grauwacke» bildend, wieder ein bláulicher und gefleckter 

Phyllit auf. 

In dér Marosthal-Gegend fand ich das Phyllit-Terrain ebenfalls vor. 

In jener Thalerweiterung, die sicli oberhalb dér Solymos-Lippaer Granit- 

Enge befindet, reicht dér Phyllit an einzelnen Punkten im Norden bis zűr 

Landstrasse hinab; gégén Osten gewinnt derselbe immer mehr an Breite 

und im Milovaer Grossen Tliale oberhalb dér Ortschaft nimmt er bereits eine 

Zone in dér Breite von drei Kilometern ein. 

Das Verfláclien des Phyllites ist auch an diesel- Stelle ein siidliches 

im Milovaer Tliale herrsclit steiles südöstliches Einfallen. Das hier auftre- 

tende Gestein ist ein bláulich-grauer, feinkörniger Thonglimmerschiefer, in 

welchem einzelne Quarzitbánke und magnetitisch-chloritische Partieen vor- 

kommen. An seiner westlichen Grenze verzweigen sich in ihm Diorit-, 

Granitit- und Felsitporphyr-Gánge. 

Um die Solymoser Cioca-Piatra-Spitze herum zeigen sich noch zweí 

kleinere Phyllit-Partieen; die eine an dér Grenze zwischen dem Diorit und 

Granitit, die zweite im Granitit selbst. 

In Badna, Lippa und auf dem vöm Diorit-Granitit eingenommenen 

grossen Gebiete kommen an sehr vielen Stellen kleinere Phyllit-Partieen vor, 

gewölinlich aber in nicht grosser Ausdehnung nacli dér Streichungsrichtung 

und bisweilen nur in einer Miichtigkeit von einigen Metern. Es ist zu erwali- 

nen, dass dieselben meistens sehr steil gégén Süden einfallen, und in dér 

Hegel eine ostwestliche allgemeine Streichungsrichtung habén. 

2. «Grauicacke»-Bildung, Thonschiefer und Quarzit-Sandstein. -Tetzt 

traue ich midi viel entschiedener, als im vorigeu Jahre, diesen Namen auf 

jene Thonschiefer, quarzitischen Sandsteine und Árkosén anzuwenden, die 

mein Aufnahmsgebiet zwischen den krystalhnischen Schiefern und dem 

Diorit in ostwestlicher Bichtung durchziehen. Heuer gelang es mir namlich 

in mehreren Profilén die Beobachtung zu machen, dass dér Phyllit und 

Thonschiefer eine concordante Lagerung habén und dass maii es hier mit 

einem allmáhligen petrografischen Uebergange von den metamorpliischen 

Schiefern zu den echten Thonschiefern zu thun hat. Ich verfolgte die 

«Grauwaeke»-Bildung vöm Kladovaer Tliale über den Capu Mlátin gégén 

Osten bis zum Querrücken des Hegyes, wo die Gebiete von Aranyág, Milova, 

Taucz und Dund aneinander grenzen. Es ist auffallend, dass diese Bildung 

vöm Capu Mlátin bis zum Hegyes den Biicken dér Wassersclieide einnimmt. 

Westhch bis zűr Cruce Tiganului-Spitze trifft mán den Thonschiefer, 

von da gégén Osten um die Spitzen Livorsca (C. Urvigy), Piatra Álba und 

lángs des ganzen, Patu-Talharului benannten Bergrückens den quarzitischen 

Sandstein und die Árkosén als lierrschende Gesteinsarten. 

Dér Thonschiefer ist auch im Kladovitia-, sowie im Solymoser Tliale 

und in den oberen Partieen des grossen Milovaer Tliales verbreitet. 
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Heuer fand ich diese Bildung in einer viel grösseren horizontalen Yer- 

breitung und in grösserer Máchtigkeit, als im Sommer des Jahres 1883; 

nichtsdestoweniger ist das Stúdium dér Lagerungsverháltnisse infoige dér 

vielfachen Störungen durch den Diorit und Granitit, soivie wegen dér man- 

gelhaften Aufschlüsse mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Desshalb bin 

icla auch gezwungen, die Mittheilung und Kritik dér an verschiedenen Stellen 

gesammelten, theilweise contradictorischen Daten insolange zurückzubehal- 

ten, bis die fragliche Bildung sammt dem mit denselben in Berührung ste- 

henden Phyllit- und Diorit-Granitit-Zuge in ihrer gauzen Ausdehnung mir 

bekannt sein wird. 

Vorláufig will icli nur Einiges aus meinen Notizen mittlieilen. 

Nach den am Capu Mlatin-Berge mit dem Aneroid gemachten Messun- 

gen schatze ich die Máchtigkeit des Thonscliiefers auf ca. 140—150 Meter. 

Daselbst fand ich den Thonschiefer sammt seinen untergeordneten 

Quarzit-Sandstein-Bánken mit dem Ph}dlit zusammen in concordanter Lage- 

rung. Als ich aus den Kladovaer oder Aranyágéi’ Gráben zum Capu Mlátin 

liinanstieg, maclite ich die Beobachtung, dass liier ein Uebergang aus dem 

Thonglimmerschiefer in den Thonschiefer vorhanden ist, indem an dér 

Grenze diesel- beiden die Thonschiefer- oder Quarzit-Sandstein-Bánke mit 

typiscliem Phyllit weclisellagern. Ausserdem weisen auch die phyllitischen 

Quarzite des Chiciora, die von dér «Grauwacke»-Bildung durch eine rnácli- 

tige Pliyllit-Zwischenzone getrennt sind, darauf Ilin, dass mán aus den Ver- 

háltnissen dieser Stelle auf eine Bildungs-Continuitát innerhalb dér meta- 

morphen Scliiefer und dér nicht umgeánderten Thonschiefer etc. scliliessen 

darf. Denselben Schluss gestatten uns die von dér Nordseite dér Livorsca- 

Spitze und des Patu-Talharului gesammelten Daten. 

Dies steht im Widersprucli mit jener discordanten Lagerung, die ich 

zwischen zwei Bildungen in den Kuviner und Kovaszinczer Gráben beob- 

achtete. 

In jener grossen Diorit-Granitit-Masse, die gégén Síiden mit den altén 

Sedimenten überall in Berührung steht, sind nalie dér Contact-Grenze meh- 

rere isolirte «Grauwacke»-Partieen in den Diorit keilförmig eingeschoben. 

Von dér an dér Spitze Tornya befindlichen Árkosé maclite ich bereits in 

meinem letzten Bericlite Erwáhnung, heuer fand ich lángs des Paulis- 

Yilágoser Bergrückens an mehreren Stellen kleine «Grauwacke»-Flecken, 

u. zw. an den Spitzen Kecskés, Magúra und La Coliba ovaina. In grösserer 

Entfernung vöm Zugé, am Bergriicken Hotarel Biserici, zwischen Cioca 

Ursului und Cioca Arilor, befindet sich ein aus Quarzit-Sandstein und Thon¬ 

schiefer bestehender langer Streifen. 

In dér oberen Partié des Kladovitia-Thales, sowie an dér Cioca 

Nemtiului-Spitze sind durch den Diorit ebenfalls gi’össere Partieen vöm 

Hauptzuge dér «Grauwacke»-Bildung abgesondert. 



436 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884. 

An allén diesen Stellen machte ich die Beobachtung, dass dér Diorit 

zwischen den Thonschiefer- und Quarzit-Sandstein-Scliichten einen intrusi- 

ven Cliarakter besitzt, sowie dass sicli in den letzteren auch dér Granitit 

verzweigt. 

In dér Nalie dér Intrusionen ist das Gestein bedeutend verandert. 

Namentlicli macii te dér Diorit den Thonschiefer hart, mikrokrystallinisch 

oder aphanitisch; in letzterem treten in dér Nahe dér Diorit-Stöcke und 

Gangé haufig die mit Epidot-Masse und Epidot-Krystallclien ausgefiillten 

kleinen Holilraume auf. 

Hingegen da, wo che Quarzit-Sandstein-Bánke von Granitit-Apophysen 

durchkreuzt sind, wie z. B. an dér Ostseite dér Tornya-Spitze, sowie am 

Livorsca, Piatra Alba-Rücken, am Cioca lui Adam und in dér Gegend dér 

Cioca Ursului, — dórt nelimen die sedimentáren Árkosén ein krystallini- 

sches Aussehen an, so, dass zwischen dem Granitit und dem veranderten 

Quarzit keine scharfe Grenze gezogen werden kann ; ja an dér Tornya-Spitze 

konnte ich nicht einmal feststellen, ob das daselbst vorgefundene grosskör- 

nige Gestein mit grossen Feldspath-Zwillingen eine Yarietat des Granitites 

reprasentirt, oder ob dasselbe in dér Árkosé infoige des Metamorphismus 

entstanden ist. 

Die Beobachtung, dass die Grenze dér Grauwacke-Bildung gégén den 

Diorit zu undeutlich ist, liefert schon an und für sich einen Beweis dafür, 

dass dér durch die Ausbrüche des Granitites und Diorites verursachte 

Contact-Metamorphismus lángs dem Contacte heftig gewirkt habé. 

In den an dér Grenze zwischen Sólymos und Milova sich vereinigen- 

den Thálern Valea-Jernova und Yalea-Jernovitia ist nebst den Phylliten 

auch ein grösserer Streifen des Thonschiefers aufgeschlossen. 

Die zwei Bildungen habén eine concordante Lagerung und mán kann 

zwischen denselben einen allmahligen Uebergang beobachten, so dass hie- 

durch an dieser Stelle ein neuer Beleg für die Continuitiit in dér Bildung 

des Phyllites und dér Grauwacke gegeben ist. 

Auch heuer konnte ich in dér fraglichen Bildung — trotz sorgfaltiger 

Nachforschung — keine organiscken Ueberreste constatiren. 

Obwohl die sorgfáltigste Sammlung dér Daten bezüglich des geologi- 

schen Alters dieser Grauwacken-Bildung zu keinem erwünschten Résül taté 

führte, so habén wir in dér stratigraphischen Continuitiit dér Phyllit- und 

Grauwacke-Bildung doch einen beachtungswerthen Umstand vor uns. 

Mit Bezug auf die diesjahrigen Beobachtungen des Directors unserer 

Anstalt, Herrn Johann Böckh, dér die Thatsache feststellte, dass sich die 

dritte Gruppé dér krystallinischen Schiefer im Krassó-Szörényer Comitate in 

scharf ausgesprocliener discordanter Lagerung zu dér dieselbe überlagemden 

Carbon-Etage befindet, — gewinnt che Voraussetzung immer mehr an Wahr- 

scheinlichkeit, dass che Pliylhte des Hegyes, die im Allgemeinen von noch 
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jüngerem Aussehen sind, als die Gesteine dér dritten Gruppé dér Banater 

krystallinischen Schiefer, sammt den in paralleléi' Lagerung auf sie folgen- 

den Thonscliiefern und Quarzit-Arkosen-Sandsteinen die Sedimente dér 

zwiscken die archáische und Carbon-Zeit fallenden palaozoischen Perioden 

reprásentiren. 

3. Karpathen-Sandstein. Unter dieser Benennung fasse ich jene aus 

bláulich-grauem Sandstein und Conglomerat bestehenden maclitigen Banké, 

den dunkelbraunen Thonsckiefer und den mit sandig-blatterigem Mergel- 

schiefer wechsellagernden Hieroglyphen-Sandstein zusammen, welche Bil- 

dungen in einer grösseren Partié am Milovaer Plügel, in kleineren Flecken 

hingegen auf den Lippaer Hügeln mit dem Gosau-Sandsteine in Berülirung 

Yorkommen. 

Da mit dér Detail-Aufnahme und dem Stúdium dér Marostkaler Kreide- 

Schichten Herr Dr. Julius Pethő beauftragt ist, so will icli meine diesbe- 

züglichen Bemerkungen nur in Kürze zusammenfassen, insoweit ich námhch 

einen Theil des Original-Aufnahmsblattes Z. 21/C. XXV SO, welches ich 

heuer in Begleitung meines Freundes Dr. Julius Pethő heging, und die 

fraglichen Bildungen kartirte. 

Selír auffallend sind jene beiden Hügel, die sich zu beiden Seiten des 

Milovaer Baches bis zűr Mitte des breiten Marosthales daliinziehen. Das 

Auftreten derselben lasst sich aus den geologischen Verhaltnissen erklaren. 

In dér hier siclitharen Thalerweiterung sind zu beiden Seiten derselben 

Karpathensandstein- und Gosau-Scliichten aufgesclilossen; dér Milovaer 

Doppelhügel ist daher ein Ueberbleibsel dér ursprünglicli zusammenhán- 

genden jüngeren mesozoischen Sedimente, in welchen sich die Maros ihre 

breite Thalpartie hier ausgehöhlt hat. Allém Anscheine nacli ist es dem Milo¬ 

vaer Baclie, dér diesen Yorherg entzwei schneidet, als einem wasserreichen 

und viel Matériái mit sich fülirenden Factor zuzuschreihen, dass das rechte 

Ufer durch den seinen Lauf fortwáhrend ándernden Maros-Fluss niclit weg- 

geschwemmt wurde, da dér Gebirgsbach bestándig gezwungen war, seinen 

Lauf in südlicher Riclitung zu nehmen. 

Das Milovaer Hügelpaar hangt durch niedrige Sattel mit den hóhérén 

Berglehnen zusammen. Die alté Landstrasse führt über dieselben in die 

Ortschaften Milova und Odvos. 

Am westlichen Hügel sind wenig Aufschlüsse sichtbar, weil dér grös- 

sere Theil desselben von bohnerzführendem Thone bedeckt ist; die am 

Hügelende, in dér Nalie dér Eisenbahn siclitbaren Aufschlüsse beweisen 

aber zűr Genüge, dass in ihm dieselben Schichten vorlianden sind vie in 

dem östliclien, ziemlich hóhérén, Capu delului genannten Hügel, welcher 

ringslierum in seinen tiefen Graben und Steinbrüclien vorzügliche Auf¬ 

schlüsse bietet. 

Vöm Milova-Odvoser Wegübergange angefangen bis zum Wachterhaus 
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Nr. 29 verzeichnete ieh nachfolgende Schichteu : brauner Schieferthon, steil 

gégén Síiden einfallend, sogar senkrecht aufgerichtet, gefaltet; darin kann 

mán graue Sandstein-Bánke und kalkige Sandstein-Platten mit Calcit-Adern 

beobachten. 

Dér nördlich von dér Strassenhöhe befindliche graue conglomeratische 

Sandstein falit gégén Norden ein. Gégén Süden wechsellagert dér bláulich- 

graue feinkörnige Sandstein und das Conglomerat mit mergeligen Zwischen- 

schichten. Gégén das Ende des Yorberges tritt dér Sandstein in massigen, 

mácbtigen Lagen auf; dér Milovaer grosse Steinbruch und die Odvoser 

Brüche liefern von diesem den in dieser Gegend meist verbreiteten Werk- 

stein. lm Milovaer Steinbruche fallen die Schichten gégén SO mit 36° ein. 

Am áussersten Ende des Hügels, in dér Náhe des Eisenbahn-Wáchterhauses 

Nr. 29 schliesst die Schichtenreibe mit dem dünnen, plattigen, gefalteten 

Sandsteinschiefer, mit dem mergeligen Fucoiden ?-Schiefer und dem Hiero- 

glyphen-Sandstein ab. 

Organische Ueberreste konnten wir an dieser Stelle noch niclit finden, 

demungeachtet kann mit Sicherheit auf das cretaceische Altér dieser Scbich- 

ten geschlossen werden, da die am Strassenübergange befindliche, wie es 

scheint tiefste Lage, d. i. dér braune Schieferthon, ídentisch ist mit jener, 

die ich mit meinem Ereunde Dr. Julius Pethő bei Konoi) im Aranjesu csel- 

mik-Thale untersuchte und an dérén Sandstein-Bánken wir aus Patellinen 

und anderen Foraminiferen bestehende Auswitterungen beobaehteten. Das 

Genus Patellina weist aber darauf Ilin, dass dér Karpathen-Sandstein von 

Konop und Milova, von welchem ich bereits früher nachgewiesen habé, * 

dass derselbe altér als die Gosau-Schichten ist, in die Kreideformation 

gehört. An dér Sohle dér Lippaer Griiben ist die zu Tagé tretende Bildung 

in klemen Aufschlüssen, ahnlich wie bei Milova, durch einen ebensolchen 

Sandstein, Mergel und Schieferthon vertreten. 

4. Gosau-Sandstein. Zu beiden Seiten des Milovaer Doppelhügels, an 

dér Landstrasse, wird dér Phyllit vöm Gosau-Sandstein, dér flach nach Süd ein- 

fállt, überlagert; daselbst befinden sich im Sandstein ebenfalls grosse Stein- 

brüche (Jezuthal, Hacsinsz, Le-Uhl). Dér Gosau-Sandstein zieht von da in 

gerader Bichtung auf das linké Uferhinüber, wo seine oberhalb dér Solymos- 

Lippaer Maros-Enge befindlichen conglomeratartigen Bánke dem Granitit 

unmittelbar aufgelagert sind. 

Dér Gosau-Sandstein reicht bisLippa; hinter diesem Stádtchen sind 

einige Ausbisse zu seben, am Ende des Lippaer oberen Kirchenthales kom- 

men aber in einem verlassenen Bruche schlecht erhaltene, aber charakte- 

ristische Versteinerungen vor. 

* Földtani Közlöny, VI. Bnd. 1876, pag. 107. (ung.) 
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Die náhere Besclireibung aller cliéser Stellen überlasse icli meinem 

Freunde Dr. Julius Pethő. 

5. Diluvium. Heuer fand icb dicse Bildung ebenfalls durch die beiden 

von mii- irn Jahre vorher unterschiedenen Gbeder, und zwar: 

a) durch den gescliicliteten groben Schotter und den harten scliotte- 

rigen Thon, 

b) durcli den ungescbichteten bobnerzfübrenden Tbon und Löss in 

ahnlicher Bedeutung wie im Yorjabre vertreten. 

Dér diluviale Schotter reicht sammt dem íiber ilirn liegenden Bohnerz- 

Tlione aus dér Agris-Dunder Bucht in das Aranyágéi’ Thal hinein, und zielit 

sich an dessen beiden Seiten an dér Platté einer aus Phyllit gebildeten, 

10—12 Meter mácbtigen Terrassen-Stufe bis zum Forstbause hinauf. 

Derselbe zieht sich — wie ich bereits in meinem vorjábrigen Berichte 

erwáhnte — im Kladovaer grossen Tbale ebenfalls weit hinauf; hier ist 

namentlich zwischen dér Ortscbaft und dér Einmündung des Svenska- 

Tliales, im rechten Thalgehánge, dér grobe Blöcke in dér Grösse von 1 Kubik- 

meter entbaltende Schotter am máchtigsten entwickelt. 

Mebr Interessé bieten aber die Marostbaler Yorkomulnisse dieses 

Schotters. In Patina stebt das Kloster, die Ki re be und dér Garten dér Fran- 

ziskaner auf dem Schotter, dér dórt einen nahezu 50 Meter hohen Terrassen- 

rest zeigt. Jener Wasserriss, dér sich unterbalb des zum Andenken an den 

Besuch Josef’s II. errichteten Steinobebskes befindet, schbesst den Schotter 

in seiner ganzen Máchtigkeit auf. 

Unter dem bolmerzführenden und Mergelconcretionen entlialtenden 

rőtben Tlione, welcber die hóhérén Punkte dér Berglelme bedeckt, ist in 

einer circa 49 Meter hőben Wand ein oben kleiner, eckiger und runder 

Schotter zu seben; unter demselben folgen, durch eine Keibe grösserer 

Blöcke von einander getrennt, rother und gelber Tbon mit Quarzkörnern, 

unter mindestens thonigem QuarzgníS abgeschliffene gi’osse Granitit- und 

andere Blöcke. Die grossen Blöcke — mán siebt sogar welche von 0’5 Kubik- 

meter Grösse — stammen aus dem unweit anstebenden Granitit und Diorit, 

das eckige und halb abgerundete Matériáié entstammt sámmtbch dér Masse 

des Hegyes, die Gánseeigrösse nicht erreicbenden, glatten Quarz- etc. Gerölle 

liingegen sind ferneren Ursprungs oben im Marosthal. 

Nicht so deutbcb aufgeschlossen, wie beim Radnaer Kloster, aber in 

desto grösserer Ausdehnung kömmt dér diluviale Lehm auf den Lippaer 

Húgéin vor. 

Hinter Lippa findet mán in den Gráben iiberall den Schotter, sowie 

aucb in jenen Gráben, die sich von dem oberhalb Lippa gelegenen Hügel- 

rücken in die öfter erwáhnte Tbalerweiterung des Maros-Thales liinabziehen. 

Ebendaselbst siebt mán aucb an dér rechten Seite die Fortsetzung dér 

Schotter-Terrasse. 
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In den Lippaer Gráben kömmt im diluvialen Schotter jener wohlbe- 

kannte Töpfer-Tbon vor, welcher vielen Industriellen von Lippa eine dauernde 

Erwerbsquelle eröft’net. 

Soweit icb nach den vorliandenen Aufscblüssen folgern kann, kömmt 

dér Thon nicht in einem Niveau vor, sondern derselbe bildet im Schotter 

linsenförmige Nester. Für diese Annabme sprechen wenigstens die in dér 

oberen Partié des Lippaer Kirchenthales und am Ende des in östl. Eicbtung 

dahinziebenden nachsten Grabens befindlichen Lebmgruben. Dér Thon, 

welcber ein Kolimaterial von guter Qualitat ist, wird námlicb selbst in den 

nahe nebeneinander befindlichen Scbácbten nicht in einer und derselben 

Tiefe erreicht, wesshalb auch die primitive Gewinnungsart des Thones zum 

Tbeil gereclitfertigt erscheint. 

Dér Thon führt gleicbförmig vertbeilt zahlreiche kleine, eckige, weisse 

Quarzkörner, was nach Aussage dér Töpfer ein ausserst günstiger Umstand 

für die Dauerhaftigkeit dér Thonwaaren ist. 

Aus dem Besagten geht hervor, dass dér unter dem bohnerzführenden 

Thone befindliche Schotter eine alté diluviale TeiTassen-Bildung ist, die auch 

in das gegenwartige Maros-Thal hineinreicht. 

Merkwürdiger Weise fehlt aber dieser Schotter in dér Solymos-Lippaer 

Thalenge durchaus. Yorausgesetzt, dass durch nachfolgende Entdeckungen 

nicht nachgewiesen wird, dass die diluvialen Terrassen von hier spater weg- 

gewaschen wurden, so muss die Thatsache als festgestellt betrachtet werden : 

dass die in dem Granitit ausgehöhlte Enge dér Maros zűr Zeit dér Ablage- 

rung des altén diluvialen Schotters noch nicht existirte. 

Dér bolmerzführende rőtbe Thon, dér die Lippaer Hügel machtig über- 

deckt, tritt an dér rechten Seite des Maros-Thales immer mehr in den Hin- 

tergrund und erreicht keine solche Höhe (naliezu 300 Meter), wie am west- 

liclien, dem Alföld zugewendeten Gehánge. 

Den Löss beobachtete ick blos in einer kleinen Partié am Ende des 

Milovaer Vorberges, in dér Náhe des Eisenbahn-Wachterhauses Nr. 29. Die 

fragliche kleine Partié ist nicht nur durch iliren Kalkgehalt, sondern auch 

durch die in derselben vorkommenden Lössschnecken charakterisirt. 

Dér bohnerzfülirende rothe Thon besitzt eine grosse Yerbreitung auf 

dem am linken Maros-Ufer befindlichen diluvialen Plateau, wo sich die wohl- 

habenden deutschen Ortschaften des nördlichen Temeser Comitates ange- 

siedelt habén. Von Hidegkiít bis Kisfalud, auf dér oberhalb des Inundations- 

Gebietes dér Maros sich erliebenden (30—10 Meter liohen) Stufe ist in dér 

oberen Partié des rőtben Thones eine dünne lössartige, schneckenführende 

Einlagerung zu sehen; unter derselben aber kömmt ein Schotter vor, dér 

jedoch bei Szépfalu immer thoniger und sandiger wird, und gégén Kisfalud 

zu ganzlich verschwindet. In dem bohnerzführenden rothen Thone treten in 

vereinzelten Lagen hantig Mergelconcretionen auf; über dem Schotter nelimen 
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dieselben so selír zu, dass sie mit den vercementirten Geröllen eine fást 

zusammenliangende Schiclite bilden. 

II. Eruptive Gesteine. 

Diorit und Granitit. Wenn auf dem bewaldeten und mit Hurnus be- 

deckten Gebiete sebon das Yerfolgen dér gescliickteten Gesteine, die in jedem 

Falle doch immerliin die Regei dér Lagerung nach den Fláchen einhalten, 

mit Sckwierigkeiten verbunden war, so ist leicht einzusehen, dass umsomehr 

Hindernisse beim Stúdium jener Massengesteine auftauchen mussten, die 

sclion im Ganzén obne vorher bekannte Gesetze mit einander in Berübrung 

treten, dérén Gangverhaltnisse aber in ibren Details liaufig überbaupt uner- 

forsebbar sind. Hiezu kommt noch dér Umstand, dass dér Diorit leicht ver- 

wittert und «in situ» einen Bódén bildet, dér gar keine Bruchstücke ent- 

halt, die Anhaltspunkte zurErkennung bieten könnten. Jenes Diorit-Gebiet, 

dessen westlicbes Ende ich im vergangenen Jabre in den Weingárten von 

Paulis bis Kuvin beging, verursacbte mir gégén Osten in den arariseben 

Waldungen, dórt, wo diese Bildung in dér Streichungsriehtung immer breiter 

wird, mit den in ihr vielfacli sich verzweigenden Granitit-Gangén unsaglicbe 

Sebwierigkeiten in dem Betreben, auf demselben derartige Detail-Aufnalimen 

durclizuführen, wie sie im vorigen Jalire bei den deutlichen Aufscblüssen 

von mir begonnen wurden. 

Auf dem mit Wald bedeckten Dioritgebiete findet mán lediglicb in dér 

Sohle dér Tbaler und Graben das anstebende Gestein, docb verdecken die 

Rodungen und gefábten Baurne nebstdem dass sie das Gehen sebr ersckwe- 

ren, selbst kiér noch die Aufscblüsse. 

Von einem genauen Yerfolgen und Ivartiren dér complicirten Grenz- 

linien zwischen Diorit und Granitit konnte dalier keine Rede sein, in Folge 

dessen auck dér Yerlauf dér auf den felsigen Bergrücken und in den Graben 

entdeckten Granitit-Apophysen und Ramificationen auf meiner Karte báufig 

blos cbablonmássig eingezeiebnet ist und die Verbindungen nicbt auf 

dbecter Beobachtung, sondern blos auf Wabrscbeinlicbkeit beruben. An 

mehreren Punkten kann auf makroskopischem Wege nicbt einmal das fest- 

gestellt werden, ob mán es mit einem Quarz-Diorit, oder aber mit einem 

amphibobeieben Granitit zu tbun habé. Obzwar die Yerzweigungen im Diorit 

vorberrsebend vorbanden sind, so ist auch dér Fali nicht selten, dass dér 

Granitit Diorit-Partieen einschliesst, die für das Auge von den regelmassigen 

Gangén nicbt abweichen. Dér Diorit und Granitit sind auf einem grossen 

Gebiete in enger Verbindung mit einander und spielen den gleicben geschicli- 

teten Bildungen gegenuber eine intrusive Rolle. Beide zeigen dieselben por- 

phyrischen Yariationen von dér feinkörnigen bis zűr grösskörnigen Structur 

und aucb die Spaltuugs-Ricbtungen in ibnen sind allé südbcb; endlick 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885 29 
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habén beide, dér Diorit so wie dér Granitit beiláufig gleicb grosse Aus- 

debnung. 

Aus diesen Umstánden erhielt icli den Eindruck, als ob liier dér Diorit 

und Granitit gleiclialterige Bildungen seien. Den grössten Zweifel erwecken 

in mir nocb jene dünnen Granitit-Apophysen, die ihren Ausgangspunkt in 

den grösseren Granitit-Ziigen babén und sicli irn Diorit unendlich ver- 

zweigen. Beim Diorit konnte icb dies niclit beobachten. Dieser Umstand 

spricbt aber bestimmt für einen spáteren Ursprung des Granitites, es wáre 

denn, dass mán dér nacbtráglichen bydatogenen Gangbildung, die beim 

Diorit fehlt, bezüglicb des Granites eine Rolle zuweisen sollte. 

Es werden nocb weitere Untersucbungen nöthig sein, um mebr sagen 

und sich mit Sicberbeit áussern, besonders aber um feststellen zu können, 

ob zwischen dér Yerbreitung des Diorites und Granitites in dér That irgend 

ein Causal-Nexus bestebt oder nicht. 

Das ganze Gebiet, welcbes das Kladovaer Thai aufwárts bis zűr Mün- 

dung des Cserszka-Thales, ferner die Radnaer, Solymoser und Milovaer 

Tliiiler einnelnnen, ist von dem eruptiven Massengestein (Diorit-Granitit) 

bedeckt. Auf ebesem besitzt dér Granitit folgende Yerbreitung: 

Von dér Ortschaft Kladova, da wo sicli das Thai verzweigt, streiebt 

dér Granititzug gégén Ost-Nordost, verzweigt sich vielfach im Diorit, erstreckt 

sich íiber den Grenzrücken zwischen Kladova und Radna-Solymos, und 

breitet sich am Cioca-Igris wieder aus. lm Solymoser Thale besitzt dér Zug 

eine Breite von 1V2 Kilométer, von da entsendet derselbe darui zablreicbe 

Zweige, die ihren Zusammenhang verlieren. 

Ein anderer Zug begleitet die Maros am rechten Ufer. Dieser reicht 

von dér Mündung des Kladovaer Tbales bis zűr Tbalerweiterung oberhalb 

Solymos-Lippa, so dass aucli die Solymos-Lippaer Enge zu beiden Seiten 

ganz in den Granititzug falit. An dér Siidseite reicht aber dér Granitit nicht 

weit, da derselbe 3/ 4 Kilométer vöm Flusse entfernt in den Lippaer Gráben 

nicht mebr vorkömmt. 

Endlicli durcbschneidet das grosse Milovaer Thai einen Granitit-Stock 

von 3*5 Kilométer Breite, dér westlich an dér Capu Jernova-Spitze beginnt, 

gégén Nordwest und Südwest mit den eben bescliriebenen beiden Zügen in 

Verbindung stebt, gégén Osten aber sich immer mebr erweitert, so dass dér 

zwischen den beiden Milovaer Thalern befindlicbe Rücken, beinalie in seiner 

ganzen Lángé, in einer Entfernung von 5—600 Meter von den Ruinen des 

altén Kupferschmelzwerkes bis zűr 708 Meter bobén Verfu Ivanitia-Spitze, 

durcbaus aus Granitit bestebt. 

Ausser diesen grossen Massen ist dér die Zwiscbenráume dér erwáhn- 

ten Granitit-Massen einnebmende Diorit allenthalben von unzábligen dün- 

neren und mácbtigeren Granitit-Verzweigungen durcbkreuzt. Die Ramifi- 

kation ist auf dér Detailkarte ziemlicb genau verzeichnet, giebt aber bei 
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Weitem kein vollstaneliges Bild elér thatsachlichen Vertheilung von Diorit 

und Granitit. 

Sowolil im Diorit als auch im Granitit finden sich Einschliisse von 

Phyllit und Quarzadern. An dér Nordwestseite des Cioca Usujog und im 

Kladovitia-Thale unterhalb dér Mündung des Parcu cu balta führen die 

Quarzadern in dér Náhe je einer Phyllit-Partie aucli Galenit, auf welchen 

vor Jahrzehnten bergmánnische Schürfungen in grösserem Masstabe vor- 

genommen wurden. 

Im Milovaer Thale sind in dér That, cloch neben den im Gránit einge- 

schlossenen Phyllitlappen, elie Spuren dér altén Gruben zu sehen, in welchen 

vöm Aerar Kupfererze gewonnen wurden. 

Im Granitit zeigen sich an melireren Punkten Diorit-Partieen; so z. B. 

bei Badna, im linken Gehange elér Mündung des Grossen Thales, wo mán 

in Steinbrüchen mehrere gangartige, scharf begrenzte Diorit-Partieen beob- 

achten kann. Eine solche gangartige Diorit-Partie findet sich unter anderen 

auch in dér Nahe eles Eisenbahn-Wáchterhauses Nr. 36. 

Die Diorit-Partieen sind iiberall blos einige Meter machtig, ziehen in 

ost-westliclier Bichtung dahin, und sind steil aufgericlitet. Wenn die Gra¬ 

nitit-Gangé in dér Diorit-Masse niclit in so überwiegeneler Zahl vorkommen 

wurden, so könnte mán ebeseiben kühn für Intrusionen haltén, so ist es 

aber wahrscheinlich, eláss elie Diorit-Partieen im Granitit blos elie Bolle pas- 

siver Einschliisse spielen. 

Enellich muss ich noch ein selír eigenthümliches Vorkommen schil- 

elern, welches sich am Solymoser, gut aufgeschlossenen Gebiete eles Grani- 

tites befindet, und über welches ich noch durchaus keine befriedigende 

Erklarung zu gébén im Standé bin. 

Zu beiden Seiten des Solymoser Thales, noch im Innern dér Ortschaft, 

auf elem von dér Cioca Piatra bis zum Schlosse Sólymos hinabziehenden 

Biicken und ostwárts von diesem, in den an dér Landstrasse ausmündenclen 

Graben, sind in elem Gránit schmale, weissliche Streifen zu beobachten, die 

sich constant von West nach Őst liinziehen unel im Allgemeinen eine süd- 

liche Neigung zeigen. Es sinel elies clünne Schieferschichten (sericitisch- 

glimmerige, quarzige Scliiefer), dérén Machtigkeit meist nur wenige Meter 

betrágt. * 

Bei diesen Bilclungen beobachtete ich an mehreren Stellen solche 

Uebergange in den Granitit, die jene Voraussetzung auszuschhessen schei- 

nen, als wenn elie Schieferzüge, dérén einen ich auf 3 Kilométer weit ver- 

folgte, durch den Granitit von einer grösseren Masse losgerissene Fragmente 

waren. Ich beobachtete namlich, eláss eler massige Granitit, dér melir-weniger 

steil nach Süd geneigte, parallelé Spaltungsrichtungen zeigt, parallel mit 

* Sielie Nr. III dér Sericit-Analysen. 
29* 
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diesen gneissartig und schieferig zu werden beginnt, dass er immer mehr 

Quarz aufnimmt, bis schliesslich ein sericitischer Scliiefer auftritt. 

In dér Mitte dieses siebt mán eine oder auch mehrere weisse Quarz- 

bánke. Auf dér andern Seite folgt dann dér Uebergang in den massigen Gra- 

nitit in umgekehrter Reihenfolge. Da mán bei dem Gesteine dieser Schiefer- 

Scliicbten auf keine Dislocation scliliessen kann, so wáre die einfachste 

Erklarung meiner Meinung naeli die, dass diese weit hinzielienden Schiefer- 

bánder im Granitit nachtráglicbe metamorpbe Gebilde sind langs solcber 

Fiaeben, ebe mit den dér allgemeinen Streicbungs- und Verflácbungsricbtung 

des Gebirges conformen Spalten im Granitit parallel laufen. 

Auffallend ist auch, dass icb langs dér Sckieferstreifen selír viele abge- 

grabene Gruben vorfand, über dérén Zweck und Ursprung mir unter den 

Einwohnern Niemand eine annehmbare Aufklarung gébén konnte. Nacbdem 

icb in den aus den Gruben in grosser Menge berausgeworfenen Schiefer- 

stucken ebe Yerwitterungsspuren dér gewöhnlichen Erze niclit sab, so bin 

icb geneigt zu vermutben, dass mán liier in dem Menscliengedenken vorher- 

gegangenen Zeiten auf Edelmetall, und zwar am wahrscheinlichsten auf fein 

vertheiltes Gold sebiirfte. 

Felsit-Porphyr. Am nördhehen Plateau des Sólymoséi’ Cioca Piatra- 

Berges, am Beginne des Yalea Jernovitia und von da gégén Osten in ebe 

kurzen Milovaer Tbáler biniibergreifend, befindet sicb ein Gestein, welches 

auch die petrographische Untersucbung entsebieden als Felsitporpbyr nacli- 

wies; * an letzterer Stelle sitzt derselbe im Thonschiefer. An beiden Orten 

sebeint dér Felsitporpbyr mit dem Granitit in Causal-Zusammenhang zu 

steben. 

Auf meinem beurigen Aufnabmsgebiete finelen sicb die nacbfolgenelen 

tecbnisch wichtigen Producte : 

I. Montanproducte. 

1. Kupfererze, an mehreren Steben in den Phybiten, als Imprágna- 

tionen, wie sie auf meinem vorjahrigen Gebiete vorkommen. In grösster 

Menge tritt elás Erz in Aranyág, in elem V. alu Solarscu genannten 

Seitengraben des Yalea Solymosului auf, und zwar in einem Lagergange in 

Yerbinelung mit Chalcopyrit, Azurit, Borúit unel Tetraedrit. Einige Jalne 

bindmeb — bis 1881 — waren kiér primitive Bergwerke in Betrieb. Im 

Milovaer grossen Tliale kommen neben den Pbylbtscbollen im Granitit 

Kupfererze vor, aus weleben vöm Encle eles vorigen bis zum ersten Viertel 

* Dr. A. Koch: Untersucbung elér krystallinischen und massigen Gesteine des 

Hegyes-Drocsa-Pietrosza-Gebirges etc. Földtani Közlöny VIII. Bd. 1878, p. 174, 

(Gestein Nr. 14.). 
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des jetzigen Jabrlmndertes in den árarischen Hüttenwerken von Milova 

Metall gewoimen wurde. Dér Őrt Milova war eine mit deutschen und böb- 

mischen Arbeitern gegründete Bergbau-Colonie, die aber schon lángst in dér 

rumaniscben Nationalitat aufging. 

Bei dér Verzweigung des Milovaer Thales sind noch lieute die Buinen 

dér einstigen Hiittenanlagen, und weiter aufwarts im grossen Tliale die holie 

Scbleusswand des Wasserhálters zu seben. 

2. Bleierze findet mán im Kladovicza-Tbale und am Ende des Pareu 

Nemtiului, an dér Nordwest-Seite des C. Usujog; wie verlautet, wurde in den 

vierziger Jahren auf die se gescbürft. 

II. Nutzbare Gesteine. 

1. Gr unitit. Am recbten Ufer dér Maros, von Radna-Baraczka bis über 

die Ortschaft Sólymos liinaus, triflft mán überall die zu Baustein- und Pfla- 

sterungs-Material besonders geeigneten steilen Granitit-Felsen an. Es nimmt 

mi eb Wunder, dass bis jetzt nocli nicbts gesclieben ist, um diese Yorkomm- 

nisse mit entsprecbenden Capitalkráften auszubeuten. Zweifelsobne künn te 

bier bei entsprechendem Abraumen ein vorzüglicbes Matériái gewonnen 

werden, womit den Unternelimungen, welcbe den Kőröstbaler Trachyt lie- 

fern, leicbt Concurrenz gemacbt werden könnte. In den bestehenden Brücben 

wird dér mebr-weniger verwitterte Stein an dér Oberflacbe gebrocben und 

selbst dieser wird weit verfübrt. 

2. Blaulich-grauer Kreide-Sandstein von beiden Seiten des Capu 

délului. Seit Eröffnung dér Ersten Siebenbürger Eisenbahn (1866) wird vöm 

östlicben böberen Hügel des Milovaer Vorberges dér zu verscbiedenen 

Zwecken geeignete Werkstein stark geliefert. Besonders in dem grossen 

Steinbruclie auf árarischem Gebiete werden Stiegen, Balkonplatten, Kanal- 

steine, Schwellen- und Gesims-Steine verfertigt. 

3. Gclber Gosau-Sandstein ebenfalls von Milova und Odvos. Einige 

Aufmerksamkeit verdienen blos die drei grossen Milovaer Brüclie (Jezuthal,. 

Hacsinsz, Lehuhl), die von einem und demselben Pachter (Mazecbini) in 

Betrieb gebalten werden. Dér Gosau-Sandstein eignet sieti zu Stiegen, Ge- 

simssteinen, Wasserrinnen etc. 

4. Das in industrieller Hinsicbt wiehtigste Rohmaterial aber ist auf 

meinem Gebiete dér Töpfer-Thon von Lippa. Dieses Matéria! giebt vielen 

Industriellen Bescbáftigung, dérén bestrenommirte Erzeugnisse in die ent- 

ferntesten Gegenden geliefert werden. Die Tbon-Gruben befinden sicb an 

beiden Seiten des Lippaer Sattels, über welcben ein Fabrweg nacb Hosz- 

szúszó fübrt. 

Die meisten Tbongruben findet mán in dem Lippaer Kirebentbale. 

Dér Umstand, dass dér Tbon im diluvialen Schotter linsenförmig sicb aus- 
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keilend vorkommt, mackt grössere Abgrabungen überflüssig. Es werden 

runde Brunnenscháchte mit einern Durchmesser von circa 0‘80 Meter olme 

jedwede Zimmerung abgeteuft; ich sah aucli solche von 10—12 Meter Tiefe, 

angeblich wird aber dér brauchbare Tlion bisweilen in einer noch viel grös- 

seren Tiefe erreicht. Da clie Seitenwánde dieser Brunnen sehr leicht ein- 

stürzen, so kann aus diesen Seitenwánden verliiiltnissinássig nur wenig Thon 

herausgenommen werden, und auch diese Arbeit muss schnell vor sich 

gehen. Dér verlasseue Brunnenschaclit stürzt dann nacli kurzer Zeit ein. Die 

an beiden Seiten des Lippaer Sattels in den Gráben sichtbaren Löclier und 

Lehmhaufen sind sámmtlich Ueberreste von altén Tbongruben. Die grosse 

Anzahl und bedeutende Yerbreitung derselben lasst darauf schliessen, dass 

die Tbonindustrie in Lippa scbon seit lángé mit Erfolg betrieben wird. 

3. a) ÜBER DAS KREIDEGEBIET VON LIPPA, ODVOS UND KONOP. 

(Anfnalimsbericht vöm Jahre 1884.) 

Von 

Dr. J. Pethő. 

Die Zeit dér Sommer-Campagne des Jahres 1884 verbrachte ich 

abwechselnd in zwei von einander entfernt liegenden Gebieten; ich arbei- 

tete námlich im Monate Juni und in dér zweiten Halfte des September in 

dér im Comitate Vas gelegenen Ortschaft Balta vár, dann in den Monaten 

Juli, August und in dér ersten Halfte des Monates September in den Comi- 

taten Arad und Temes. Ueber das Besultat dér ersteren Mission erstatte ich 

weiter untén meinen Bericht; das Ergebniss meiner Arbeiten auf dem letzt- 

genannten Gebiete erlaube ich mir in den nachfolgenden Zeilen mitzu- 

theilen. 

Dem Aufnalims-Plane gemáss wurde mir die Aufgabe zu Theil, die 

zwischen Lippa und Konop auftretenden Ablagerungen dér oberen Kreide- 

Periode detaillirt zu cartiren und zugleich che reiche Fauna dieser Schicli- 

ten in grösserem Maassstabe auszuheuten. Es wurde mir gleichzeitig zűr 

* Ludwig Lóczy. Ueber das Ergebniss dér geol. Exeursionen in dér Hegyes- 

Drocsa (ung.) Földt. Közlöny VI. Bánd. 1876. p. 85—110. — Ebendaselbst über 

Mineralien-Fundorte in dér Ilegyes-Droesa, (ung.) p. 275—286. Gelegentlicli dieser 

Exeursionen sammelte Lóczy das reiche Matériái auf, welcbes. Hrn Dr. Anton Koch 

zűr Bearbeitung und Beschreibung dér krystallinischen und Massen-Gesteine des 

Hegyes-Drocsa- und Pietrosza-Gebirges als Substrat diente (ung.) Földtani Közlöny 

1878, VIII. Bnd. pag. 159—206. 
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Aufgabe gemacht, diese Aufsammlungen spáter, wenn einmal von dem 

Kreide-Gebiete dér Maros-Gegend im Museum dér Anstalt hinlángliches 

Matéria! zűr Verfügung stehen wird, einem systematisclien Stúdium zu 

unterwerfen. 

Mein Aufnahmsgebiet entfállt dem entsprechend auf das mit L. 11. 

bezeiclmete Blatt dér (im Maassstabe 1 :144,000 angefertigten) Specialkarte 

dér Militár-Aufnahme; wáhrend von den neuen Gradkarten dér militari- 

schen Öriginal-Aufnahme (i. M. 1 : 25,000) die beiden mit ^one ^ 
Col. XXV. 

SO u. 

Zone 21 
SW bezeichneten Blátter benützt wurden. 

Col. XXVI. 

Die Durchfülirung meiner Arbeit und die Orientirung auf meinem 

Gebiete wurde durch den Umstand bedeutend erleichtert, dass icli Gelegen- 

lieit hatte die Hauptpunkte und einige dér wiclitigsten Fundorte in Gesell- 

schaft des Herrn Ludwig v. Lóczy zu hegelien, dem ich auch ausser den 

Publicationen, die über seine früheren Untersucliungen in dér Hegyes- und 

Drocsa-Gruppe erschienen sind und in welchen bezüglich des geologisclien 

Aufbaues, sowie auch dér paláontologischen Yerhaltnisse dieser Gegend 

zahlreiche neue, interessante Daten entlialten sind, nocli viele persönlich 

mitgetheilte werthvolle Aufklárungen über die geologisclien Yerhaltnisse des 

íraglichen Gebietes zu verdanken habé. 

Da das auf diesem dankbaren Terrain gesammelte Matériái spáter 

ohnehin eingehender studirt werden wird, da ferner die specielle Untersu- 

chung des anselmlichen Materials eine lángere Zeit in Ansprucli nimmt, so 

will ich liier blos einige auffallendere oder ganz neue Daten anführen und 

im Anschluss an den Bericlit meines Freundes. Ludwig v. Lóczy in erster 

Beilie diejenigen Punkte berüliren, dérén speciellere Untersuchung mir zűr 

Aufgabe gemacht wurde. 

Ueber die Zusammensetzung des Lippaer Berges, von welchem bereits 

Lóczy wiederliolt Erwáhnung gethan, habé ich nur weniges zu sagen. Das 

Grundgebirge Iliiden überall dér Gránit und Phyllit. Die grösste Masse des 

Granites tritt in dér Lippa-Solymoser Thalenge zu Tagé, wo dieselbe, bei- 

nalie bis ans Maros-Ufer reichend und sicli í'ortwáhrend lángs derselben hin- 

ziehend, als Steilrand in dér Ausdehnung von ungefáhr vierthalb Km. den Berg 

an seiner nördliclien und zugleicli liöchsten Seite umsáumt. Einwárts, bezie- 

hungsweise südwárts von diesem Saume finden wir den Gránit blos an einigen 

Stellen anstehend und wo mán denselben auch antrifft, ist derselbe ausser 

den verwitterten Schichten des Phyllites noch von den Gosau-Sandsteinen 

überlagert. Die Phyllit-Sehiehten streichen an mehreren Stellen bis an die 

Oberfláclie aus, am schönsten und máchtigsten entwickelt sieht mán aber 

dieselben im rechtseitigen Graben des Weges, welcher von dér griechischen 

Ivirche auf den Berg hinaufführt. Das Streichen dér Schichten ist meistens ein 
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NO-liches, elás Veríláclien im Allgemeinen ein SO-liches, elás aber infoige 

dér Faltungen mitunter wechselt. 

Da wo dér Phyllit am Grund dér tieferen Graben und Wasserrisse her- 

vortritt, kann mán ober demselben eine ziemliche Abweehslung in dér Abla- 

gerung dér Schichten beobachten. Entweder ist derselbe vöm Karpathen- 

Sandstein und elem elem Milovaer áhnlichen Mergel, Schieferthon und rőtben 

(im friseben Zustancle bolusfarbigen) den Konopern áhnlichen Tbonschichten 

überlagert, hald aber ist derselbe unmittelbar vöm gelben, mehr-weniger 

quarzigen, conglomeratartigen (versteinerungslosen) Gosau-Sandsteine oder 

unmittelbar von den Schichten des Diluviums becleckt. 

Dér Karpathen-Sandstein hat am Lippaer Berge eine geringe Ver- 

breitung; derselbe tritt blos an drei Stellen in máchtigerer Entwicklung aut‘, 

wáhrend dér gelbe, quarzige, conglomeratartige Gosau-Sandstein, dér blos 

an einer Stelle (am Grunde dér neben elem von den altén Steinbrüchen in 

die Stadt führenden Fusswege und neben dem Falirwege befindlichen Wasser¬ 

risse) auf den venvitterten Schichten des Phyllites und übrigens aucli unmit¬ 

telbar auf dem Granitgrunde ruht, fást in allén tieferen Graben zum Vor- 

schein kömmt. Es ist bemerkenswerth, dass ich — mit Ausnahme eines ein- 

zigen Fundortes — keine Spur von Versteinerungen aufzufinden vermochte. 

Die letztgenannte Stelle ist eine Yertiefung im sogenannten altén Stein- 

bruche in den an dér nordöstlichen Partié des Berges sich ausbreitenden 

Weingárten, wo im gelben Gosau-Sandsteine Wande in dér Hőbe von 

2—5 Meter aufgeschlossen sind. An dieser Stelle sind die einander 

aufgelagerten Schichten aus zweierlei von einander abweichendem Maté¬ 

riáié zusarumengesetzt; das eine hat eine dunklere gelbe Fárbung, und führt 

gröbere Quarzkörner, das andere ist licht graulich-gelb gefarbt und scheint 

eine Zwischenlage zu bilden. Das Streiclien derselben ist übereinstimmend 

mit dem dér Phyllite ein NO-liches, das Verflachen ein SO-liches, mit 

einer Neigung von 15 Grad. Steinkerne und Abdrüeke von Versteinerungen 

korúmén in beiden vor, Spuren von Schalen von Gasteropoden und Bivalven 

jedoch konnte ich nirgends auffinden. Aus diesen Schichten erwahnt Lóczy 

(1. c. Pag. 95) Steinkerne von Actaeonellen und Turbinolien (?). Kleine 

Actaeonellen fand ich ebenfalls, ausserdem sammelte ieli zahlreiche Stein¬ 

kerne und Abdrüeke von Turritella, Cerithium, Circe, Neithea, verschiedener 

Korallen etc. Nachdem das Matériái sehr bröckelig ist, so sind darunter nur 

einige mit Sielierheit bestimmbar. Unter den erkennbaren finden sich die 

charakteristischen Exemplare von 

Actaonella ( Volvulina) laevis, Sowerby, 

Neithea striatocostata, Goldfuss, 

Diploctenium lunatum, (Brug.) Mich. 



JDLnjS PETHŐ, AUFNAHMS-BERICHT. 44Ü 

Aus elem feineren uncl bebtgefárbten Gesteine gelang es mir die Ab- 

driieke einiger Echiniden (Spatangiden), sowie je emer Icanotia und Gervülia 

zu íinden. 

Die diluvialen Ablagerungen, in denen Lóczy zweierlei Bildungen 

unterscheidet, bedecken mit weniger Ausnahme den ganzen Lippaer Berg 

und ebe Oberflache des von demselben siicUick und südwestbcb gelegenen 

Gebietes. An einigen Stellen tritt unmittelbar dér áltere, gesckicktete grosse 

Schotter zum Yorschein, anderwárts ist das grabenelurchfurchte Terrain dér 

Dduvial-Terrasse von riesigen, in wilder Unorelnung herumliegenclen Blöcken 

bedeckt, die an ebe Wirkung von Gletscbern erinnern; ebe sanft geneigten 

Hiigelrücken und Abbánge aber, sowie aucb ebe flacbe Ebene sind weitbin 

von elen Scbicbten des jüngeren bobnerzfübrenden gelben Tbones gebildet. 

Die ungestörte Lagerung ebesei’ Scbicbten ist aus dem nacbstebenelen Profil, 

welcbes ic-b in dem südöstbcb von elér Staclt sicb binziebenden und krüm- 

menden grossen Wasserrisse abnabm, ersicbtbcb. 

Oben befindet sicb eler jüngere gelbe Düuvial-Tbon, an elessen Ober- 

flacbe Körner von Bobnerz báufig vorkommen — 3 Meter. 

Dann folgt in einer Mácbtigkeit von ungefábr 2 Meter eine aus klemen,, 

abgeruncleten Scbotter-Stücken bestebenele Scbicbte, und an dieselbe sebbesst 

sicb weiter untén ein Aggregat von kleineren und grösseren Gránit-, Diorit-, 

Quarz- und Pbylbt-Blöcken an, unter welcben bauptsácbbcb dér Gránit sebr 

stark verwittert ist — — --- — — — — — — — 7*0 Meter 

Gelblicber, feinkörniger Lebm — — — — — 0’3 « 

Ascbgrauer Lebm (mit unsicbtbarer unterer Grenze) D5 « 

Unter elieser ascbgrauen Scbicbte folgt in einem anderen Aufscblusse 

ein feinkörniger, bcbtgelber Gosau-Sandstein. 

Dér diluviale gelbe Tbon des Lippaer Kalvarien-Berges wircl an eler 

Nordwestseite stark gegraben, und besonders zűr Herstebung von gebrannten 

und ungebrannten Ziegeln verwendet. Dieser Tbon, eler an einer SteUe eine 

10 Meter bobé steile Wancl bildet, fiibrt sebr viele, elen Lösskindeln ábnbcbe 

Mergelconcretionen, ebe innen bobl unel nacb aben Bicbtungen zersprungen, 

ausserbeb glatt unel etwas kaikig sind. Diese Concretionen, die in bizarren 

Formen auftreten unel kleinere unel grössere Ivnoben bilden, kommen sogar 

in einer Tiefe von 8—10 Meter vor, wo dieselben dann báufig Kopfgrösse 

erreicben, und bisweilen sogar aucb nocb grössere Kugeln bilden. 

Síiebicb von Lippa babén die mácbtigen Scbicbten des jüngeren Dilu- 

viums an eler Oberflácbe eine grosse Yerbreitung. lm seicbten Graben aber, 

eler ebe Weingárten umsáumt und sicb lángs dér zum Badeorte fübrenden 

Strasse dabinziebt, tritt an einer SteUe aus dem Düuvium eler gelbe, sebr 

grobe, mit klemen gelben Quarzkörnern untermisebte Congerien-Sand ber- 

vor. Dieselbe Erscbeinung wiederholt sicb an jenem Hügelabbange, elen mán 

auf dem über elem Braunén unel dem grossen Kreuze sicb nacb recbts abzwei- 
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genden Seitenwege in dér Nálie dér Weingarten erreicht. Ausser diesen 

beiden Punkten sáli icli die Congerien-Schichten nirgends zu Tagé treten. 

Das südlicli von dér Stadt befindliche Bad, beziehungsweise Sauerbrunn, 

liegt ebenfalls auf einem diluvialen Bódén, dessen Liegendes wahrscheinlicli 

von dem in dér Tiefe von einigen Klaftern erreichbaren Congerien-Sande 

und darunter vöm Congerien-Thone gebildet wird. 

Dér Sauerbrunn selbst hat eine geringe Bedeutung. Wenn mán die 

geologischen Verháltnisse seiner Umge'bung, den unbedeutenden Kolilen- 

sáure-Gehalt seines Wassers und den Umstand in Betracht zieht, dass in 

einer Entfernung von einigen Klaftern vöm altén verstopften Brunnen ein 

neuer geteuft werden musste, so ist nicht einmal das bestimmt, ob derselbe 

in dér That eine aufsteigende Quelle ist oder nicht ? 

Ueber das Odvos-Konoper Kreidegebiet machte zuerst H. Wolff Mit- 

tlieilung (Yerliandlungen dér k. k. geolog. Reichsanst. 1860. Pag. 113), 

spáter wurden die Sammlungen des Herrn Dr. Kául Hofmann von Schlönbach 

bestimmt und beschrieben (1. c. 1867 Pag. 294 und 1868 Pag. 37); spe-' 

ciellere Studien machte aber nur Lóczy in dieser Gegend, als er daselbst im 

Jalire 1875 einige Ausflüge gemaclit (Földtani Közlöny, 1876, VI. Pag. 95) 

und mehrere, früher unbekannte Petrefacten-Fundorte entdeckt hatte. 

Von dér Milovaer Grenze angefangen über Odvos und Konop bis zum 

letzten Thale (Kalécs) des letztgenamiten Ortes können die Kreidebildungen 

überall verfolgt werden, wie dieselben mit einem nordöstlichen Streichen in 

einer schmalen Zone hie und da unter dér diluvialen (zumeist bohnerzfüh- 

renden) Tliondecke ans Tageslielit treten. 

Das Grundgebirge besteht auch liier überall aus Phyllit, dér an 

dér Oberfláche in machtigen Massen verbreitet ist; die Kreideschichten 

nehmen blos eine kleine Partié ein, und noch unbedeutender sind jene Punkte, 

an welchen sich die Dioritausbrüche zeigen. So z. B. in Konop die in das 

Hauptthal (ValeKonopului oder Szatului) vorspringende kleine, isolirte Kuppe, 

die den Namen Sokicza de la Basuleszku führt. An dér Őst- und Südostseite 

dieser Kuppe bröckelt sich ein verwitterter Diorit ab, wahrend an dér nörd- 

lichen, hauptsachlich aber an dér AVestseite, wo mán vor ungeíahr 20 Jahren 

zu den Eisenbahnbauten eine Partié in dér Grundbreite von 15—20 Meter 

abgetragen hat, findet mán das Gestein in ganz frischem Zustande vor. Aehn- 

liche Diorit-Ausbriiclie können im Phyllit an dér Südseite des Cioka petri- 

loru im AValde, sowie langs des Aranyesu cél mare-Baches, am Fusse des 

östlichen Abhanges des Cioka Urtroi beobaclitet werden. 

An mehreren Stellen trifft mán im Phyllit einen gewissen rauhen 

Quarzit eingelagert, dér in frischem Zustande lichtgrau ist; wenn derselbe 

aber zu verwittern beginnt, so erhalt derselbe in Folge dér Oxydation dér 

unzahligen in ihm enthaltenen Magnetitkörnchen eine rostgelbe Fárbung. 
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Dieser Quarzit folgte jeder Bewegung des Phyllites, indem mán überall, wo 

dér Phyllit grössere Faltungen zeigt, was eine áusserst háufige Erscheinung 

ist, in demselben derartige in den seltsamsten Formen gefaltete Quarzit- 

schichten, Schlingen bildend, stellenweise steil aufgerichtet, sogar manclimal 

auch in einzelne Stücke zerrissen, findet. Wo bereits grössere Massen des 

Phylbtes verwittert sind, da findet mán die Spuren desselben an dér Ober- 

flache überall in Form riesiger weisser Quarzblöcke, unter welchen dér 

grösste, Jolánkő genannte, in einer Grösse von 62—70 Kubikmeter, im 

Bache Jeruga Tomi, dér, aus dér Mitte dér Petrára entspringend, sich in den 

Kalécs-Bach ergiesst, vorkömmt. 

Die áltesten Bildungen des Kreide-Systems sind jene braunen und 

röthlich-braunen Thonscliiefer, sandigen Mergelschiefer und bláulicb-grauen 

kalkigen Sandsteine, dieLóczY unter dem Namen Karpathen-Sandstein zusarn- 

mengefasst hat. (Die blaueren Sandsteine und Conglomerate kommen östlieh 

über Milova hinaus in grösseren Massen niclit mehr vor.) Die verwitterten, 

schon aus dér Férné durch ifire rothe Farbe auffallenden Massen dieser 

Gesteine, die den stark gefalteten Schicfiten aufgelagert sind, bilden in Konop 

ausgedefinte Hügelrücken, so z. B. das grosse Gebiet dér sogenannten rothen 

Wege am Hotarel de la malajistye und auf dér östlicfi von demselben liegen- 

den (Luzarije) Berglefine. Diese Bildungen sind allentfialben unmittelbar 

dem Phyllit aufgelagert, wáhrend ober denselben Gosau-Mergel und Sand¬ 

steine, diejenigen beiden Bildungen folgen, die siefi von Milova bis an die 

östlicfie, beziehungsweise nordöstliche Grenze von Konop fiinziefien. In 

paláontologiscfier Hinsicfit liefern die Gosau-Mergel und die benacfibarten 

Hippuriten-Kalke das werthvollste Matériái zűr geologischen Altersbestim- 

mung. 

Bei Odvos, wo diese Schicfiten in mefireren grossen Wasserrissen gut 

aufgescfilossen sind, und wo auf den Phyllit dér Hippuriten-Kalk (dieser 

jedoch blos stellenweise), dann Mergel und Sandstein folgen, sind besonders 

die Mergelschichten reich an Yersteinerungen. Es ist bedauernswertfi, dass 

diese letzteren meistens sehr unvollkommen sind und ausser einigen scfiönen 

Korallenarten nur wenige Mollusken enthalten. Ausser denjenigen, die bereits 

durch Lóczy von diesen Stellen angeführt werden (1. c. pag. 96), fand ich 

von Bivalven: 

Crassatella sulcifera, Zittel * 

Icanotici impar, Zittel 

und einige von dórt bisher unbekannte Gastropoden. Merkwürdig ist es, dass 

die Crassatella sulcifera in Odvos und an dér Grenze von Odvos-Konop 

an einer Stelle vorkommt, in Konop jedoch gánzlieh fehlt. Diese Erscheinung 

* Zittel’s var. sulcifera betrachte ich als eine selbststándige gute Art. Die 

Begründung dieser Abtrennung werde ich an einer anderen Stelle publiziren. 
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ist mit jener identisch, clie mán aucli in den Gosau-Schichten des Salzkam- 

mergutes beobackten kaim, wo námlich die Crassatella macrodonta, Sowerby 

und Crassatella sulcifera, Zittel nie an einer und derselben Stelle vorkom- 

men. So kommt z. B. xbe Crassatella macrodonta im Gosau-Thale selbst bei- 

nahe an allén Fundstellen vor, wáhrend von Gr áss. sulcifera keine Spur 

vorbanden ist. Das Yorkommen dieser letzteren Art ist auf die nordwest- 

beheren Gegenden, beinahe blos auf die Umgebung des St. Wolfgang-Sees 

bescliránkt, wo wieder Gr. macrodonta niclit auftritt. 

Bei Konop gibt es mehrere nennenswerthe Petrefacten-Fundorte, dérén 

einige wn- jenen künstbehen Aufscblussen zu verdanken habén, die nocb zűr 

Lebenszeit des Yaters dér jetzigen Besitzer von Odvos und Konop, dér Herren 

Alexander und Koloman v. Konopy eröffnet wurden, als mán tlieils gele- 

gentlick von Schürfungen auf Köble an für geeignet eraebteten Stellen 

Probestollen und Schácbte abteufen, theils bebufs Gewinnung von Boh- 

material zum Kalkbrennen (be Hippuriten-Bánke auf einem grossen Flácben- 

raum abdecken und abbauen liess. 

Unweit dér Landstrasse im Cservenyés-Tliale konnte icli bunderte von 

Hippuriten sammeln. Die bráunlicb-gelben Kalksteine cbeser Hippuriten- 

Bánke, die ein OW-bcbes Streicben und ein südliches Verflácben unter 

25—30° besitzen, enthalten Hippuriten, riffbildende, sowie Einzelkoraben 

in grosser Anzabl; ausserdem kommen aber in denselben einige Gastropo- 

den, Bivalven und auch kleine Terebrateln vor. 

Lóczy (1. c. Pag. 98) führt von (beser Stelle folgende Arten an: 

Hippurites cornu vaccinum, Bronn. 

— cfr. dilatatus, Defrance. 

Caprina Aguilloni, cPOrb. 

Thamnasrtoea cfr. confusa, Beüss. 

Zu den genannten kann icli nun einige selír seböne und aucli im 

Gosau-Thale seltene, áusserst cbarakteristiscbe Arten hinzufügen, u. zw.: 

Hippurites Zitteli, Munier Chalmas. 

— exaratus, Zittel. 

organisans, Zittel (non Monfort) * 

Sphaerulites angeoides, Picot de Lapeir., sp. 

Natica sp. — — 

Ostrea íAlectryonia) Deshayesi, Fischer de Waldheim. 

Unter aben ist das Yorkommen von Ostrea Deshayesi am überrasekend- 

sten. Diese Art hat zwar eine grasse geographiseke Verbreitung in den San- 

* Hippurites organisans aus dér Gosau stimmt mit dér unter demselben Namen 

aus Süd-Frankreich beschriebenen Art Montfort’s nicht überein. 
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tonien-Scbicbten von Süd-Frankreicli, Spanien und Algier und angeblich 

sogar auch in Indien, dieselbe war jedoch bis jetzt aus den Gosau-Schicliten 
noch nirgends bekannt. 

Ausser diesen Hippurit-Bánken besitzt Konop die Haupt-Fundorte in 

den Aufsclüüssen des Aranyesu cél mik-Baches, besonders reicb ist aber 

jene 30 Meter hőbe steile Mergelwand, die sich unter den Gosau-Sandsteinen 

des Kétmalombegy, gegenüber dem Urtroi-Graben befindet. Sein Streicben 

ist ein ost-westliches, das Verfláchen ein südliches mit 28—30°. Wáhrend 

die Odvoser Fundorte am meisten an das weichére und lichtere Matériái 

des Edelbacb-Grabens in dér Gosau erinnern, erinnern diese Schichten ihrer 

Festigkeit und Farbe wegen an die liarten Scbicbten des Hofergrabens. In 

denselben kommt eine ganze Beibe dér cbarakteristiscben Gosau-Arten vor: 

Natica bulbiformis, Sow. 

Terebra cingulata, Sow. sp. 

Crassatella macrodonta, Sow. 

Astarte laticostata, Desh. 

Cucullea Norica, Zittel. * 

Limopsis calvus, Sow. 

Ostrea vesicularis, Lamck. 

Inoceramus problematicus, Schlotth. 

— Cripsi, Mantell. 

Ausserdem nocb unzáblige andere Arten, eine scböne Discina und 

besonders viele Korallen. Die oberen eisenbáltigen Sandsteine, iu denen icb 

Steinkerne und Abdrüeke von Plagioptychen und Aetaeonellen fand, ziehen sicli 

iiber den Urtroi-Berg auf die nördlicbe Seite dér Petrára (Petriloru) binüber, 

wo mán dieselben auf einer lángén Strecke verfolgen kann; mán íindet aber 

in ibnen nur vereinzelt Steinkerne oder Abdrüeke von Versteinerungen. In 

dér Nábe dér östlichen Einmündung dér Jeruga Dumbravi treten plötzlicb 

* Cucullea Norica, Zittel. Dieselbe Art, welclie Zittel frülier als Cucullea 

Chiemiensis, Gümbel aus den Kreidescbichten des Gosau-Tliales beschrieb, aber 

sclion seit mebreren Jaliren unter ersterer Bezeiclmung in die Kreide-Sammlung 

des Münchenéi- palaeontologischen Museums einreihte. Die Art, welclie Zittel unter 

dem Namen Cucullea Chiemiensis beschrieb (Bivalven dér Gosaugebilde etc. Denk- 

schriften dér kaiserl. Akad. Matliem.-naturwissenschaftl. Classe. Bd. XXIV. 1865. 

pag. 169), ist von Gümbel’s Form (Arca Chiemiensis. Bayer. Alpengeb., I. pag. 571.) 

wesentlich verscliieden. Es ist dies eine überaus variable, viel robustere und dick- 

schalige Form, welche zwar dér Cucullea carinata (Sowerby, Miner. Conchol. Tab. 

CCVII. Fig. 1) am náclisten stelit, die ich aber auch mit dieser niclit zu identifici- 

ren vermag. Gűmbel’s Art ist, wie ich es au authentischen Exemplaren von Siegsdorf 

in dér Münchenéi- Sammlung zu sehen Gelegenheit hatte, sehr dünnschalig und mit 

feinen ítadialstreifen ganzlich bedeckt, so dass dérén Exemplare mit jenen verglichen 

sofort von einander zu unterscheiden sind. 
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máchtige Mergelschichten, inzwischen besonders Austern-Bánke mit Ostrca 

vesicularis ans Tagesliclit. Diese bezeicknen zugleich, soweit icli die Gosau- 

Mergeln und Sandsteine verfolgen koimte, die östlichste Grenze des Gebietes 

von Konop. 

leli muss noch einer Merkwürdigkeit des Konoper Gebietes, nám- 

lich jener Kalkklippen gedenken, die in dem zűr Gruppé dér Karpathen- 

Sandsteine gehörigen rothen Thone in Fönn von grossen Blöcken sporadisch 

auftreten. An dér Oberfláche eines solchen Kalkstein-Blockes fand ich die 

verwitterten Fragmente zahlreicher Petrefacte, unter welchen Stacheln von 

Echiniden, ein Crinoiden-Kelch und Stielglieder, schliesslich eine kleine Nerita 

erkennbar waren. Nachdem in diesen Kalksteinen Yersteinerungen sehr sel- 

ten vorkommen, so war selbst dieser kleine Fund interessant. Noch erfreu- 

licher aber war dér Umstand, dass ich gegenüber dér Kuppe des Ciotu lonu 

mirkuluj auf den «rothen Wegen» aus solch einem Felsen ein sehr schönes 

Exemplar dér Itiena Staszycii, Zeuschner, sp. herausschlug, welches gerade 

durch die Mitte gespalten die unversehrten Faltén dér Spin dél und dér Lip- 

pen im Durclischnitte zeigt. 

Lóczy áusserte sich über das Altér dieser Kalkstein-Felsen nicht ent- 

sehieden. Auf Grund einiger fragmentarischer Exernplare konnte er über 

dieselben nur so viel sagen (1. c. Pag. 95), dass auch diese Formen des Tithon 

in sich schliessen. Das Yorkommen dér Itieria Staszycii dagegen bringt 

helles Licht in diese Frage und es kann in Folge dessen das Tithon-Altér 

dér Konoper Kalksteinblöcke als festgestellt betraclitet werden. 

Auf dem Gebiete von Odvos-Konop wird die bolmerzführende, diluviale 

Thon-Decke gégén Osten zu állmaiig sehwáclier, mán findet dieselbe aber 

trotzdem auf jeder Bergkuppe, sogar noch auf den östlichsten und höchsten 

Partieen des Cioca Petrára (Petriloru). 

Von den in technischer Hinsicht brauchbaren Materialien kann ich 

ausser den von Lóczy angefiihrten, noch die nachfolgenden aufzáhlen. 

Als Baustein ist dér frische Phyllit besonders gut verwendbar; ein 

Beispiel hiefiir liefert die Solymoser Festung, die zum grössten Theil aus 

Phyllit gebaut ist und dessen verlassene Ruinen sich noch heute in ziemlich 

gutem Zustande beíinden. In dieser Gegend aber wird von dér Bevölkerung 

grösstentheils noch Holz als Baumaterial verwendet, wáhrend das Stein- 

material wenig Beachtung findet; eine Ausnahme bildet in dieser Beziehung 

dér gelbe diluviale Thon, aus dessen gewissen Partieen mán vorzügliehe 

Kothziegel macht, und den mán andererseits statt des Mörtels als eine sehr 

geeignete plastische Bindesubstanz in Anwendung bringt. Feiner Töpfertlion, 

welclier dem Lippaer áhnlich wáre, kömmt in Odvos und Konop nicht vor. 

An dér Liegend-Partie dér Karpathen-Sandsteine, da wo dieselben mit dem 

Phyllit im Contact stehen, tritt eine feine, plastische, blaulichgraue Thon- 
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scliichte auf, dérén Matériái sicli vielleicht aucli zu liervorragenderen Zwecken 

eignen würde. Die Máchtigkeit derselben dürfte kaum einen Meter erreichen, 

ich kenne dieselbe niclit genau; die fragliche Scliichte seb eint ein Verwitte- 

rungs-Product dér unteren bliiulichen Schiefer zu sein. 

Ein nützliches Rolimaterial zu industriellen Zwecken würden die mách- 

tigen und in grosser Anzalil bei Konop herumliegenden reinen Quarzblöcke 

(Milchquarz) liefern, wenn sic-h in dér Niihe eine Glas- oder Porcellan-Fabrik 

befánde, welclie dieses Matériái fortführen und verarbeiten würde. 

Dér Diorit, Quarzit, dér soeben erwáhnte Quarz, sowie auch dér Gr ti¬ 

nit it liefern im Ueberíluss das zűr Strassenschotterung geeignete Matériái, 

wie es auch zum Bau dér Eisenbalin-Dámme stark benützt wurde. 

3. ])) ÜBER DIE FOSSILEN SÁUG-ETHIER-ÜBERRESTE VON 

BALTA VÁR. 

Bericht iiber die Aufsammlungen in den Monaten Juni und Juli und die im Sep- 

tember 1884 veranstaltétén Grabungen. 

Von 

Dl’. J. Pethő. 

Anfangs Juni 1884- erliielt ich von dem Herrn Director Böckh den 

angenehmen Auftrag, midi vor meiner Abreise zűr Sommeraufnahme ins 

Eisenburger und Zalaer Comitat zu begeben, um die mittlerweile uns durch 

einen günstigen Zufall bekannt gewordenen Spuren weiter zu verfolgen und 

zu eruiren, wo denn jene werthvolle ldeine Sammlung fossiler Knochen 

eigentlich hingekommen sein moclite, welclie sicli vor eilf Jahren noch im 

Besitze des königl. Strassen-Commissárs Anton Brunner in Baltavár befand, 

und welclie durch ein noch lieute niclit aufgeklártes Hinderniss damals 

nicht in die Sammlung dér geologischen Anstalt gelangen konnte, trotzdem 

dass sich auch die geologische Gesellschaft eifrig ins Mittel legte und keinen 

Schritt unversucht liess, um diese seltenen Ursáugethierreste für die Wissen- 

scliaft zu retten. 

Nacli einer Zeit meiner Nachforscliungen fand ich die Sammlung that- 

sáchlich auf und zwar in dér Zalavám Abtei. Wie dies im Directionsbe- 

richte náher zu ersehen ist(videpag. 406), gelangte durch die Freundliclikeit 

des Herm Abtes Modrovits diese aus 155 grösseren-kleineren Stücken 

bestehende Sammlung definitiv in den Besitz dér königl. ung. geologischen 

Anstalt. 

Im Sinne meines Auftrages und dér mittlerweile erbetenen Erlaubniss 

dehnte ich meine Nachforscliungen bis Baltavár selbst aus. Dér Beiz des 

Gesehenen wirkte viel lebhafter auf mich, um nicht an Őrt und Stelle zu 
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reisen und midi davon zu überzeugen, ob síeli nicht im Hause dér Herren 

Brunner und Frentz, oder sonst irgendwo in dér Ortsckaft noch zurück- 

gebliebene Exemplare befinden. Auf dieser Reise begleitete micli Herrr 

Brunner, welchem dér alté Fundort bekannt war. Ausgegrabene Sacken 

fanden síeli in dér Ortscliaft nickt vor, nackdem ick aber nun an Őrt und 

Stelle war, beniitzte ick die günstige Gelegenlieit und fükrte eines Yormit- 

tags mit einigen Leuten eine Proke-Grakung aus. Das Resultat, welekes ick 

nack einer fünfstíindigen Arbeit erreiclite, war wirkkch glánzend zu nennen, 

da ick wákrend dieser kurzen Zeit einen Hyánen-Unterkiefer mit vier 

Zálinen, einen Rhinoceros-Ziúm, ein Rkinoceros-Sprungbein, Zákne von 

Wiederkauern, ungefakr 20 Hipparion-Zákne und einige Bruckstücke von 

Rökrenknocken fand. 

Dies Ergekniss war für midi um so überrasekender, da, seit dér gewe- 

sene Custos dér miner. palaeont. Abtlieilung des National-Museums und 

gewesener Secretár dér ung. geolog. Gesellsckat't Dr. Julius von Kovács zu 

Beginn dér Seckziger Jakre sicli nack Baltavár begab und mit sick brackte, was 

damals überkaupt nock zu íinden war, in Budapester Fackkreisen sick die 

Annakme verbreitete, dass das Knochenlager von Baltavár bereits erseköpft 

sei; seit dieser Zeit versuckte Niemand neue Grabungen anzustellen, da die¬ 

selben blos wenig Resultat zu versprecken sekienen. Am sckmerzlicksten 

empfand mán diesen Mangel in dér ungariseken geolog. Anstalt, dérén Mit- 

gkeder das ganze Gebiet jenseits dér Donau geologisek aufgenommen und 

kartirt liatten, und wo síeli trotzdem nickt ein einziges Stílek von den 

kerükmten Baltavárer tertiáren SáugetkieiTesten kefand, da die Aufsamm- 

lungen Kovács’ im National-Museum kewakrt werden. 

Nack dem Erfolge vöm 3. Juli seköpften wir erneuerte Hoffnung, und 

wenn wir auck nickt sekr viel erwarteten, konnten wir docli annelimen, dass 

kei Ausgrabungen in grösserem Maasstabe sick von dem einst so reieken 

Knockenlager docli nock einige Ueberreste vorfinden konnten. 

Die projeetkten Ausgrabungen fükrte ick tkatsácklick in dér zweiten 

Hálfte des Monates September durck. Ick arbeitete daselbst eine ganze 

AYocke kindurck mit von Tag zu Tag vermekrten Arbeitskráften, anfangs 

blos mit 6—8, spáter mit 12 und schliesslicli mit 16 Leuten. Am acliten 

Tagé aber stellte ick die Grakungen ein, obwolil es mir weder an Zeit, nock 

an Geld zűr Fortsetzung dér Arbeit gefeklt liatte; in den letzten zwei Tagén 

gelangte eben so wenig und ein so mangelliaftes Matériái ans Tagesliclit 

(meist Bruckstücke von Hipparion-Zálinen), dass es nickt weiter dér immer 

sckwieriger werdenden Arbeit und dér sick successive steigernden Kosten 

loknte. 

Herr Wolfgang Stern, Gutsbesitzer zu Baltavár, verplliclitete unsere 

Anstalt sekr zu Dank, als er nack Beendigung dér Ausgrabungen derselben 

ebenfalls drei Zákne zűr Verfügung stellte, die er bereits vor lángerer Zeit 
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erworben hatte. Es waren clies ein Zahn von Rhinoceros, einer von Sus 

erymanthius und ein Mustodon Pentelici-Zahn. Die beiden ersteren sind 

unversehrt, dér letztere zwar blos ein Bruclistück, doch von Baltavár bisher 

ein Unicum. 

* * 

Die tertiáren Sáugethier-Ueberreste von Baltavár wurden gégén Ende 

dér fünfziger Jalare entdeckt, als die von Zalabér nach Vasvár fülirende 

Staatschaussé regulirt und etwas tiefer gesenkt wurde und neben dér Strasse 

zu gleicher Zeit ein Hügel eines Hausbaues wegen abgetragen werden musste. 

Augenzeugen bestátigen, dass von diesem Hügel mit dér unteren Sand- 

scbicbte sehr viele Knochen weggeführt wurden, olme dass jemand den wis- 

senschaftlichen Werth derselben beachtet liátte. Bei dieser Gelegenkeit 

kamen einige wenige Stücke, ziuneist Záhne unter die Leute, welclie spáter 

zűr náheren Untersuelmng und neueren Aufgrabung des merkwürdigen 

Fundortes túlírtén. 

Prof. E. Suess war dér erste, welcher die Sáugethier-Ueberreste von 

Baltavár in die wissenscliaftliehe Literatur einführte. lm Auftrage des k. k. 

Hofminerahen-Cabinetes in Wien reiste Herr Suess nach Baltavár, unter- 

suclite den Fundort, sammelte die noch vorhandenen Exemplare und nalim 

dieselben mit sich nach Wien. Kurz darauf erhielt Herr Brunner, wie er 

mir persönlicli mittlieilte, von dér kais. kön. politischen Beliörde den Auftrag, 

alles, was an diesem merkwürdigen Fundorte noch zu sammeln möglicli wáre, 

sorgfáltig aufzulesen und von Zeit zu Zeit mittelst Post nach Wien an das 

k. k. Hofmuseum zu senden, was auch, wie er mir versicherte, wirklich 

geschehen ist. 

Professor Suess erstattete von dieser seiner Mission und Sammlung 

keinen besonderen Bericht. In seiner kurz darnacli publicirten Ai'beit1 

erwáhnt er jedocli, dass es ihm in Baltavár durch lángé fortgesetzte Gra- 

bungen möglicli geworden ist, an einem Punkte, den er in das Niveau des 

Belvedere-Schotters steUt, «Beste von Machairodus cutridens, Hyaena hip- 

parionum, Dinotherium, Rhinoceros, Sus erymanthius, Antilopé brevicornis, 

Helladotherium Duveroyi, Hippotherium gracile, kurz die bezeichnendsten 

Ai'ten dér bekannten Fauna von Pikermi in Griechenland aufzufinden.» —- In 

derselben Abhandlung beschrieb Suess auch Ueberreste zweier erwáhnten 

Arten: einen oberen Eckzahn von Machairodus cultridens (1. c. p. 220, 

Tat. 1, Fig. 1, a), sowie die Unterkieferhálfte einer Hyaena mit drei wolil- 

erhaltenen Záknen (pag. 221, Tat. I, Fig. 3), welchen er als Hyaena hippario- 

1 Die grossen Raubtbiere elér österreichiscben Tertiárablagerungen. Sitzungsber. 

dér kais. Akad. dér Wiss. Mathem.-naturw. Classe. XLIII. Bánd. I. Abth. 1861. pag. 217. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 39 



458 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. UNG. GEOIiOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884. 

num bezeichnete. You diesel’ letzteren jedoch wies Gaudry 2 nach, dass die¬ 

selbe dér Hyaena eximia, Roth et Wagner entspricht. 

Ausser diesen aclit Formen, von welcben zwei blos dér Gattung nach 

bekannt waren, kennt die Literatur keine weiteren Arten von Baltavár. 

Stoliczka erwáhnt zwar in seinem Berichte, 3 welcben er über seine im 

Som mer des Jalires 1861 ausgeführten geolog. Uebersichtsaufnahmen erstat- 

tete, die Knochenstátte von Baltavár, erweitert aber Suess’ Daten nicht. Es 

scheint, dass aucb Suess unter dem mittlerweile nach Wien eingesendeten 

Matériáié keine neueren Yorkommnisse fand, da er in seiner wertbvollen 

Schrift4 über die tertiáren Landfaunen, wo er sicli aucb über Baltavár 

áussert, nur die bekannten Formen erwábnt. Gaudry citirt in seinem Werke 

über die fossilen Sáugetbiere des Mont Léberon 5 ebenfalls nur die von Suess 

erkannten Arten. Dodi rnuss liier erwábnt werden, dass in Gaudry’s Tabelle 

(1. c. pap. 77) sicli ein kleiner Schreibfeliler eingesclilicben bat, indem bei 

Baltavár die Gattung Rhinoceros ausgeblieben, dagegen Tragocerus amaltheus 

hinzugefügt ist, was den SuESs’sclien Mittheilungen nicbt genau entspricht. 

Nach dem gegenwártig aus dér Sammlung dér Abtei von Zalavár, und 

aus meinen im Juli und im September durcbgeführten Grabungen starn- 

menden Matériáié kőimen wir sclion nach dér bisberigen Durcbmusterung 

dér Ueberreste siclier constatiren, dass in elér Knochenstátte von Baltavár 

um fünf Species mehr vorkommen als bislier bekannt waren, und wir kön- 

nen zugleicb binzufügen, dass sámmtliche Arten gut bestimmbar süld. 

Damit fallen die früberen Zweifel weg, und die fossile Sáugethierfauna von 

Baltavár reiht sicb, wenn aucb nicbt binsicbtlicb dér Schönheit und des 

Reichthumes, so clocb binsicbtlicb des Cbarakters und Anzabl dér Arten, 

ganz elér Fauna des Mont Léberon an. 

Die nun in dér Sammlung eler kön. ung. geologiseben Anstalt alsó 

vereinigten pontiseben Sáugetbier-Ueberreste von Baltavár bestehen aus den 

folgenelen Exemplaren: 

I. Primates. 

1. Mesopithecus Pentelici, Wagner. Zwei Unterkiefer-Bruchstücke. (Beiele 

aus dér Sammlung eler Abtei von Zalavár.) Das eine: rechter Unter- 

kiefer mit den ekei letzten Backenzáhnen Mi, Ma, Ms; elás andere: 

linker Unterkiefer, ebenfalls mit den drei letzten Backenzáhnen und 

2 Animaux fossiles et géol. de l’Attique. Paris, 1862. pag. 80—81. 

3 Uebersichtsaufnahme des südwestlichen Tkeiles von Ungarn. Jakrbucb d. k. k. 

geolog. Keichsanst. 1883. XIII. Bánd. pag. 13. 

4 Dió Verschiedenheit und die Aufeinanderfolge dér tért. Landfaunen in den 

Niederungen von Wien. Sitzungsber. d. kais. Akad. dér Wiss. XLVII. Bánd 1863. 

5 Animaux fossiles du Mont Léberon. Paris. 1873. 
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mit dem Wurzelüberreste des letzten Pnemolars PM2, am mittleren 

Theile mit dem klemen fór ámen mentale. 

Bezüglich dér Grösse und dér übrigen Charaktere stimmen mit 

Gaudry’s Beschreibung und Abbildungen beide Exemplare vollkommen 

iiberein (Aliim. foss. de l’Attique, pag. 18., Tab. I., Fig. 1., 4., 5.) Von 

Baltavár bis jetzt unbekannt. 

II. Carnivora. 

2. Machairodus cultridens, Cuvier, Kaup. Zwei Záhne aus dem Ober- 

kiefer: dér linké Reisszahn PMi, mit den Stummeln dér drei Wurzeln; 

ein 72 Mm. langes Bruchstiick des rechten Eckzahnes, bei welchem 

auf dér unteren Kanté einige dér ságeartigen Záhnchen noch wohler- 

halten zu sehen sind. Beide aus dér Sammlung dér Abtei von Zalavár. 

3. Hyaena eximia, Both et Wagner. Drei isolirte Záhne, ein Unterkiefer- 

Bruchstück mit einem Zahn und den Wurzelstummeln von zwei ande- 

ren Záhnen, sowie ein reehter Unterkiefer mit vier vollkommen erhal- 

tenen Záhnen: PM2, PM3, PM4, Mi. Die Grösse dieses praclitvollen 

Stiickes stimmt mit dem von Suess abgebildeten Exemplare am besten 

überein (1. c. Taf. I, Fig. 3), wáhrend es von den durch Gaudry (Anim. 

foss. de l’Attique. Tab. XIII. Fig. 2) und Roth et Wagner (Abhandl. 

dér kön. Baier. Akad. d. Wiss. 1855, Bd. VII, Taf. VIII, Fig. 6) abge¬ 

bildeten Exemplaren an Grösse etwas übertroffen wird. Eine werthvolle 

Eigenschaft dieses Exemplares ist die, dass dér Knochen des Unterkiefers 

hinter dem letzten Baekenzahne unverselirt erhalten, und an dieser 

Stelle keine Spur eines tuberculösen Zahnes walírzunehmen ist. Diese 

Eigenschaft entscheidet auch darüber, dass wir es liier weder mit Hyae- 

nictis noch mit Ictitherium zu thun habén (bei welchen hinter dem 

letzten Molare, immer ein derartiger kleiner tuberculöser Zahn vor- 

kommt), was mán bei dem von Suess abgebildeten Exemplare, wegen 

Mangel dieses Theiles nicht constatiren konnte. — Sámmtliclie Exem¬ 

plare habé ich selbst gesammelt. 

III. Proboscidea. 

4. Dinotherium giganteum, Kaup. Ein dritter (letzter) Backenzahn M3 aus 

dem linken Oberkiefer: die Krone ist unverselirt, die Kaufláchen 

(Hiigeln) wenig abgenutzt; ein Stück dér Wurzelstummeln vorhanden. 

Meine Sammlung im September. -— Ein Unterschenkel-Bruchstück aus 

dér Sammlung dér Abtei von Zalavár. 

5. Mustodon Pentelici, Gaudry et Lartet. Ein einzíger Backenzahn M3 

aus dem linken Oberkiefer. Dér Wurzeltlieil fehlt, die feste kalkige Sand- 

30* 
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schichte jedoch, welche eine Solile bildend, die Ueberreste des Zalines 

trágt, lásst den ganzen Umriss dér ebemaligen Form ei'kemien. Yon 

dér Krone sind blos die vordere Falté, das erste Querjoch, das darauf 

folgende Querthal, darin mit einigen accessorischen Hügelchen (mon- 

ticules accessoires) und die vordere Wand des zweiten Querjoclies 

erhalten. Diese Theile jedoch, sowie derganze Umriss und Habitus des 

Zalmes stimmen mit Gaudry’s Abbildung und Beschreibung gut über- 

ein. (Anim. foss. de l’Attique, pag. 142, 151. Taf. XXH, Fig. 2.) Das 

werthvolle Unicum verdanken wir dér Liberalitat des Herrn W. Stern 

in Baltavár. 

Bei Gelegenheit meiner Grabungen im September fand ich zwei 

nocli viel kleinere Zálme, welclie sicli jedoch bei dér genaueren Be- 

trachtung ebenfalls als Záhne von Mustodon Pentelici enviesen habén. 

Sie seben jenen jugendlichen Exemplaren, welche Gaudry am ange- 

führten Orte Tab. XXIII aus Pihenni abbildet, vollkommen áhnlicli, 

und stimmen mit jenen auch hinsichtlich dér Grösse überein. Schade, 

dass bei dem einen Exemplare das erste Querjoch, bei dem andérén 

ein grosser Theil des dritten Querjoclies fehlen. — Diese Art war 

von Baltavár bislier unbekannt. 

IY. Artiodactyla. 

a) Ruminantia. 

6. Helladotherium Phivernoyi, (Gaudry et Lartet) Gaudry. Ein linker 

Backenzalin Mi aus dem Oberkiefer, kaum abgenützt, mit den erhal- 

tenen Wurzeln; Krone vollkommen unverselirt. Zwei Canon-Bruch- 

stücke mit dem unteren Ende; ein Astragalus, ein Calcanntm, beide 

im besten Zustande. Sámmtliche Exemplare Ergebnisse dér Ausgra- 

bungen im September. 

7. Tragocerus amaltheus, (Both et Wagner), Gaudry. Isolirte Záhne aus 

dem Oberkiefer, melirere Unterkiefer-Bruchstücke mit darin sitzenden 

Záhnen, von welchen die ganze untere Bezahnung zusammengestellt 

werden kann. Die Basaltheile zweier Stirnzapfen. Ein Astragalus. Die 

Exemplare stammen zum minderen Theil aus dér Sammlung dér Abtei 

von Zalavár, grösstentheils jedoch sind es Funde dér September-Gra- 

bungen. — Die Art war von Baltavár bislier unbekannt. 

8. Gazella brevicornis. (Koth et Wagner), Gaudry. (? Antilopé deper- 

dita, Gervais.) Zahlreiche Stirnzapfen, ein Stirnbeinbruchstück, Brucli- 

stiicke von einigen wenigen Böhrenknochen, Unterkiefertheile und 

isolirte Záhne. Eine dér háufigsten Formen des Knoclienlagers von 

Baltavár. 

9. Cervus. Einige Unterkiefertheile und isolirte Záhne seben jenen von 
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Cervus (Axis) Matheronis, Gervais, selír áhnlich. Die vorliegenclen 

Geweilibruchstücke weichen jedocli von jenen elér GERVAis’sclien Art 

etwas ab. Noch auffaliender ist die Abweichung von Cervus Pentelici, 

Dames, * insofern dér Rosenstock verháltnissmássig kürzer ist als bei 

den von Dames abgebildeten Geweihen und auch dér Augenspross im 

Yerháltniss etwas weniger entfernt von dér Rose stelit. In dieser Bezie- 

hung náhert sich unsere Art mehr dem Cervus Matheronis. Dér Körper 

des Geweilies ist jedocli verháltnissmássig viel stárker, als bei den ange- 

fiilirten Arten, ist auch weniger cylindrisch und mit kráftigeren Faltén 

bedeckt. In dieser Beziehung náhern sich unsere Bruchstücke noch am 

meisten Cervus cusanus, Croizet et Joubert, welche mir jedocli nur 

aus W. Boyd Dawkins’ Abhandlung ** bekannt ist, dér diese Art 

sanimt dem Cervus Matheronis in die Gruppé dér Caprcoli stellt, 

wohin auch Dames seinen Cervus Pentelici einreiht. Die Frage beziig- 

lich dér Art lasse icli vorláufig unentschieden. Eines dér Geweilibrucli- 

stücke stammt aus dér Sammlung dér Abtei von Zalavár, allé übrigen 

Exemplare wurden im September ausgegraben. — Von Baltavár war 

diese Form bisher ni elit bekannt. Suess erwáhnt in seinem Yerzeichniss 

von Baltavár Cervus niclit einmal als Genus. 

b) JV'on rwminantia. 

10. Sus erymanthius, Roth et AVagner. Ober- und Unterkiefer-Bruchstücke 

mit Zálinen, darunter dér vordere Theil eines Unterkiefers mit den 

Sclineidezáhnen und den AVurzelstummeln dér Eckzáhne. Ausserdem 

sechs isolirte Záhne. Diese Ueberreste clürften hinreichen, um ein ganzes 

Gebiss — wenn auch nicht ganz aneinander passend —- zusammen zu 

stellen. Einen dér isolirten Záhne verdanken wir Herrn AV. Stern, ein 

Oberkiefer-Bruclistiick rülirt aus dér Sammlung dér Abtei von Zalavár, 

wáhrend die übrigen im September ausgegraben worden sind. 

V. Chalicotheriidse. 

11. Chalicothérium Baltavárensis, nov. sp. Ein linkes Unterkieferbruch- 

stück mit dem dritten (letzten) vollkommen erhaltenen Pnemolar (PMs), 

dahinter mit dér vorderen AVand die Alveole des ersten Backenzalines. 

Die Alveolen des zweiten und ersten Praemolarzahnes sind gut erhalten, 

* W. Dames war es, dér von Pikermi kaum vor zwei Jahren die ersten Hirscli- 

Geweihe unter dem Namen Cervus Pentelici beschrieb. nHirsclie und Mause von 

Pikermi in Attica.u Zeitschr. dér deutschen geolog. Gesellsch. XXXV. Bnd. 1883., 

pag. 92. 

** W. Boyd Dawkins, Contrib. to tlie Histoiy of the Deer of tlie European 

Miocéné and Pliocene Strata. — Quart. Journ. Geol. Soc. London. 1878. Pag. 4 5—406. 
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vor diesen befmdet sicli ein 20—25 Mm. betragencles Diastema, und 

am vorderen Ende des Brucbstückes ist nocb eine Spur dér Eckzahn- 

alveole zu bemerken. Zu dieser Art zable icb nocb ein ganz kleines 

Unterkiefer-Fragment mit einem einzigen woblerlialtenen Eckzahne. — 

Meine Exemplare erreichen nicht die Grösse dér von Kaup beschrie- 

benen Chalicotherium Goldfussi und Chalic. antiquum. (Ossem. foss. 

de Darmstadt. H. pag. 4—8. Tab. VII), ferner Chalicot. grandc, Lartet 

(Gervais, Zoolog. et Paléont., pag. 169), sowie auck dér von Wagner 

unter dem Namen Colodus pachygnathus (Nachtráge zu Pikermi) be- 

sckriebenen Exemplare; wáhrend sie die Milchzáhne des Chalic. 

Wetzleri (Pakeontogr. XXII. Taf. Vm. Fig. 74) an Grösse bedeutend 

übertreffen. Dem allgemeinen Habitus nach stehen meine Exemplare 

folgenden zwei Arten am naclisten: Chalicoth. Sivalense, Falconer 

et Cautley (Fauna antiqua Sivalensis, pag. 103, Tab. LXXX) und 

Chalicotherium (Auisodon), Lartet (Blainville, Genus Anoplothe- 

rium, pag. 6, Tab. IX). — Da mir gegenwártig weder ein Vergleicks- 

material, nocb die gesammte einscblágige Literatur zu Gebote stehen. 

musste ich micb vorláufig mit dem soeben Gesagten begnügen. Diese Art 

ist eine ganz neue Erscheinung in dér pontiscken Fauna von Bal¬ 

tavár. Beide erwáhnten Exemplare stammen aus dér Sammlung dér 

Abtei von Zalavár. Unter den neueren Aufsammlungen ist nicht einmal 

eine Spur dieser Art vorlianden. 

VI. Perissodactyla. 

12. Rhinoceros pachygnathus, Wtagner. Ein rechtes Unterkiefer-Bruchstück 

mit vier Záhnen PMi, Mi, M2, Ms; ein kleineres Unterkiefer-Fragment mit 

zwei Milcbzáhnenund zebn isoln'te Záhne, tbeils aus demOber-, theilsaus 

demUnterkiefer, dieaber zum Theilziembch mangelbaft erkaltensind. Es 

ist jedenfalls übeiTascbend, dass in dér Sammlung dér Abtei, welchedurcli- 

wegs aus dem altén Knocbenlager stammte, kein einziger Rhinoceros- 

Zabn entlialten war und nur einige Splitter von Böhrenknocben und 

Gelenkkopf-Fragmente von dér Gegenwart dieser Gattung zeigten. 

Sámmtliche Záhne, sammt einem tadellos erhaltenen Calcaneum rühren 

von meinen Ausgrabungen im Juli und September her. 

13. Hipparion gracile, (Christol), Ivaup. Den grössten Tlieil unserer Samm¬ 

lung bilden UebeiTeste von Hipparion : Bruchstiicke vöm Ober- und 

(meistens) Unterkiefer, unter welchen jedocli sicli kein einziger vor- 

findet, welcher das ganze Gebiss einer Seite entliált. Ueber 200 isolirte 

Záhne, darunter zahlreicke recht schön erhaltene, aber auch eine gi’osse 

Anzahl selír mangelhafter ; Metacarpus- und Metatarsus-Knoclien (nur 

vier ganze Exemplare), Astragalus, Calcaneum und Bruclistücke von 
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Röhrenknochen. Hipparion ist die háufigste Form dér Fundstátte von 

Baltavár. Die verschiedene Grösse dér Záline und die überraschend 

abweichende Faltung dér Bcbmelzlamellen lassen auf mehrere Varie- 

táten schliessen. 

Wenn wir dieses Yerzeichniss überblicken, bemerken wir sofort, dass 

auf Grund dér jetzigen Sammlung dér kön. ungar. geologisclien Anstalt die 

Ueberreste von Dinotherium und Rhinoceros auck dér Species nacli gut be- 

stimmbar sind, was vordem nicht möglich war; ferner dass die nachste- 

henden fünf Arten und zwar: 

Mesopithecus Pentelici, 

Mastodon Pentelici, 

Tragocerus amaltheus, 

Cervus (aff. Matheronis), 

Cha licotherium Ba Itavárensis, 

von dieser Fundstatte bisher nicht bekannt Avarén. Wir bemerken aber auck 

zugleicli, dass die aufgezálilten 13 Arten, unter sámmtlichen gleickalterigen 

Faunén am meisten mit jener von Pikermi übereinstimmen; gleich darauf 

folgt die Fauna vöm Mont Lébron (Dep. Vaucluse), welclie ikr am nácksten 

steht, ja sogar — einige feklende Formen abgerechnet — ziemlick überein- 

stimmt. Die fünf Arten von Concud finden sick allé auch in Baltavár wieder. 

Die Fauna von Eppelsheim liingegen, obwolil in den Hauptformen überein- 

stimmend, weicht dock unter sámmtlichen übrigen Faunén am meisten von 

Baltavár ab. Da es mir niclit möglich ist, im Ralimén dieses kurzen Bericktes 

lángere Betracktungen anzustellen, liabe icli eine vergleickende Uebersickt 

von mit dér pontischen Sáugethierfauna von Baltavár gleichalterigen oder 

nalie demselben Zeitabsclmitt angehörigen Faunén mit ikren charakteristi- 

schen Hauptformen in dér beistehenden Tabelle zusammengestellt. (Sieke 

náckste Seite.) 

Den Erhaltungszustand dér Knocken und Zákne betreft’end, muss ick 

leider mit Bedauern liervorkeben, dass unter den sámmtlichen Ueberresten 

kein einziger vollstándiger Unterkiefer, ja nicht einmal eine vollstándige 

Zaknreihe sicli vorfindet. Die Zákne kommen meistens einzeln, viel seltener 

zu ziveit und zu dritt vor; die grössten Seltenkeiten sind jene ZAvei, je fünf 

Zákne entkaltende Hipparion-Unterkiefer-Bruckstücke, Avelcke nocli von 

den álteren Sammlungen kerstammen. Unter den Záknen sind zalilreicke 

stark besckádigt und viele derselben zerfallen, an die Luft gebrackt, binnen 

kurzer Zeit. Unter den Knocken sind ganz tadellose Stücke ebenso selten 

zu finden, nur einige Mittelfussknocken, Sprungbeine und Fersenbeine sind 

vollkommen unbesckádigt erkalten. Von Rippen, Wirbeln und Sckádel- 

knochen sind nur einige Avenige selír dürftige Ueberreste zu finden. Die 

Röhrenknochen. und Scliulterblátter sind meist zekr zertrümmert und die 
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zahlreichen Knochenspáne zeugen dafiir, dass dieselben ans grösserer Entíer- 

nung und erst nach vielfachem Weelisel des Ortes von den Fluthen endlich 

hi'eher zusammengeschwemmt wurden. An einigen Bruchstücken von Röhren- 

knochen bemerkt mán Spuren, welche darauf hinzudeuten sebemen, dass 

Raubthiere das Fleiseb von denselben abgenagt habén. 

Die knochenführende Schiclite bestand aus lichtem oder dunklem rost- 

gelben, stellenweise ganz scliwarzem Sande. Die Máchtigkeit derselben betrug 

im Anfang einen Meter, spáter aber, als die Schichte dér aufgeschlossenen 

abgegrabenen Wand immer tiefer und tiefer sank, und von dér Oberfláche 

bereits 4—5 Meter entfernt war, verdünnte sich dieselbe selír rasch, und 

verschwand sicli auskeilend fást spurlos in dér sie umgebenden Sand- 

scbichte. 

4. BERICHT ÜBER DIE AM RANDE DES GYALUER HOCHGEBIR- 

GES IN DÉR KALOTASZEG UND IM VLEGYÁSZA-GBBIRGE IM 

SOMMER 1884 AUSGEFÜHRTE GEOLOGISCHE DETAILAUF- 

NAHME. 

Von 

Dr Anton Koch, 

Universitáts-Professor in Klausenburg. 

Im Sommer d. J. war ich mit dér Aufnalime des siidlichen und west- 

lichen Theiles des Blattes «Bánffy-Hunyad» (Zone 18, Col. XXVIII) dér 

Special-Karte (1: 75,000) beauftragt, nachdem dér obere rechte, grössere 

Theil desselben Blattes bereits 1882 durch midi, und blos die nordwest- 

liche Ecke durch Herrn Chef-Geologen Dr. C. Hofmann: aufgenommen 

wurden. Indem dér Flacheninhalt des durch mich 1882 aufgenommenen 

Gebietes 1 R5 DM. oder 661‘835 DKm., — die durch Dr. C. Hofmann 

aufgenommene uordwestliche Ecke 0*89 DM. oder 50*625 DKm. undjener 

des ganzeu Blattes 18*88 DM. oder 1085*96 DKm. betragt: gelangte im 

vergangenen Sommer nocb ein 6*49 DM. oder 373*5 DKm. grosses Gebiet 

zűr Aufnahme. Del* Gebietstheil des erwahnten Blattes ist sowohl in orogra- 

phischer, als auch in geologischer Beziehung einer dér wechselvollsten, und 

fasst im Síiden den nördlichen Rand des Gyaluer Hochgebirges, im Westen 

aber die östliche Halfte dér Vlegyásza-Gebirgsstockes in sich. Wenn mán 

die vielen Schwierigkeiten bedenkt, mit welchen die Begehung eines sol- 

chen schwach bevölkerten, stark coupirten, waldig-strüppigen Gebietes 

verbunden ist, muss mán zugeben, dass die Aufnahme dieses 6*49 DM. 

grossen Gebietes viele Műbe erheischte ; diese Mühe wurde aber reichlich 

durch die grosse Mannigfaltigkeit dér Gegenden sowohl in land- 

schaftlicher Beziehung als auch die geologische Beschaffenheit betreífend, 

belohnt. 
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Das im vergangenen Sommer geologisch untersuchte Gebiet ist auf 

den folgenden Bláttern dér Generalstabs-Karte dargestellt: 

Zone 10 Col. IV. W. (Umgebung von Gyalu u. N.-Kapus), oberer 2/s Theil; 

« « « V. « ( « von Gyerő-Monostor u. Valkó) « « « ; 

« « « VI. (i (Vlegyásza) — nordöstliche Ecke; 

« 9 « VI. « (Umgebung von Sebesvár und Ivis-Sebes) östl. Hálfte. 

Das durch Herrn Dr. C. Hofmann aufgenommene Gebiet aber ist auf 

Zone 8 Col. VI. W. (Umgebung von Csúcsa und Nagy-Sebes) dargestellt. 

Mit warmem Dankgefühl denke ich auch diesmal an die vielen Gefál- 

ligkeitserweisungen und an das rege Interessé zuriick, welche mir die 

intelligente Classe dér Bewohner des untersuchten Gebietes entgegen- 

brachte. 
* 

* * 

Was die oro- und hydrograpkischen Verbáltnisse des aufgenom- 

menen Gebietes betrifft, sind dieselben den Hauptzügen nach folgende. 

Was zuerst den nördlichen Bánd des Gyaluer Hochgebirges anbelangt, so 

zieht derselbe in Form eines bis nabe 1000 M. sich erhebenden, sehrbreiten 

und Aachen Bergrückens in ost-westlicher Richtung vöm Tbaleinscbnitt, 

dér Warmen-Szamos angefangen bis zum Vlegyászastock dahin, sich sanft 

gégén das tertiáre Randgebirge abdachend, aber durch zahlreiche, nahe in 

nord-südlicher Richtung verlaufende, sehr tiefe, schmale und steile Tháler 

quer durchschnitten, und vöm tertiáren Randgebirge durch das langge- 

zogene, tief eingeschnittene und schmale Lángsthal des Kapus-Flusses 

scharf abgetrennt. Da die erwáhnten sámmtlichen Tháler ein waldiges, an 

Niederschlágen reiches Gebiet durchschneiden, leiten dieselben das auf 

ihrem tiefen, schattigen und felsigen Grunde in bedeutender Menge sich 

ansammelnde Wasser schnell ab, dabei sehr viel Gerölle führend, welches 

durch den Kapus-Fluss állmaiig in das Szamosbett gelangt. Dér Iiapus- 

Fluss hat von Gyerő-Monostor angefangen bis Kis-Kapus sein Bett in den 

nördlichen Rand des krystallinischen Schiefergebirges eingescknitten, und 

zwar so auffallend tief, dass in Folge dessen dér parallel ziehende Haupt- 

rücken des tertiáren Randgebirges vöm krystallinischen Schiefergebirge 

ziemlich entfernt liegt, und beide aus dem erwáhnten Hauptthale betrach- 

tet, mit auffallend steilen Abhángen sich erheben. Zwischen Gyerő-Mo¬ 

nostor und Valkó befindet sich die Wasserscheide, durch welche das ter¬ 

tiáre Land mit dem krystallinischen Schiefergebirge unmittelbar zusam- 

menhángt, und von welchem die Niederschláge gégén Westen in den 

Kalota-Back und dadurch in den Sebes-Kőrös-Fluss gelangen. 

lm westlichen Theile des Gebietes stösst das krystallinische Schiefer¬ 

gebirge an den máchtigen Gebirgswall des in süd-nördlicher Richtung 

gestreckten Vlegyásza-Stockes, und es entsteht dadurch dér, durch tertiáre 
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Schichten ausgefüllte, buclitartige Winkel des Kalota-Flüsschens (Kalota¬ 

szeg). Die in mein diesjáhriges Gebiet hineinfallenden böcbsten Punkte 

dér östlichen Hálfte des Vlegyásza Stockes erreichen bis 1300 Meter, und 

von diesen Höhen senkt sich dieser bomogene eruptive Gebirgsstock gégén 

Norden und Osten zu mit ziemlich steilen Abhángen, als eine riesige Wöl- 

bung, einerseits auf die aus krystallinischen Schiefern bestehenden Anböben 

des südlicben Endes des Meszes-Zuges, andererseits auf das tertiáre Rand- 

gebirge dér Kalotaszeg — hinab. Hier zieht sieb das Hauptthal nicht mebr 

an dér Grenze des tertiáren Randgebirges und des Ylegyásza-Stockes ent- 

lang, sondern durchsckneidet den letzteren dér Lángé nach, icli meine 

námlich das Thal des Székelyó- oder Sebes-Flusses, wogegen dér Sebes- 

Kőrös-Fluss dessen nördliches Ende dér Quere nach durchfliesst. Eigen- 

thümlich ist dér Abfluss des Meregyó-Baches, denn dieser wechselt seine 

ursprünglich süd-nördliche Richtung gerade in den weichen tertiáren 

Schichten dér Kalotaszeg, um sich gégén Westen zu durch die harten 

Gesteine des krystallinischen Schiefergebirges Bahn zu brechen und in 

den Székelyó-Fluss einzumünden. Die Tháler des Ylegyásza-Stockes führen 

denselben Charakter, wie jene des Gyaluer krystallinischen Schiefer¬ 

gebirges, sie sind námlich sehr schmal, tief, gewunden und wasserreich. 

Was die allgemeine geologisclie Beschaffenheit des genannten Gebietes 

betrifft, kann ich dieselbe kurz folgendermassen skizziren. Die Basis des 

Gyaluer Hochgebirges — am südlichen Rand des Gebietes — bestelit aus 

verschiedenen krystallinischen Schiefern, aus in dieselben eingezwángten 

máchtigen Gángen von Gneissgranit und Pegmatit, alsó aus vorherrschen- 

den Urgesteinen, zwischen weichen hie und da schmale Gánge von ter¬ 

tiáren Eruptivgesteinen eingekeilt vorkommen. Die Urschiefer verfláchen 

im Allgemeinen ziemlich steil (25—60°) beiláuAg gégén Norden; an ein- 

zelnen Steilen finden sich aber auch genug Beispiele von grösseren Schicht- 

störungen und grossartigen Faltungen, so dass mán im Ganzén genommen 

auf ziemlich verwickelte tektonische Verháltnisse schliessen kann, welche 

für öfters wiederholte Hebungen und Senkungen dieses Urgebirges sprechen. 

Das Gewölbe dieses so aufgebauten Gebirges wird an allén Steilen, wo die 

Deundationswirkung des Wassers weniger intensiv ist, durch mehr oder 

minder isolirte, zurückgebliebene Partién und Fetzen dér vormaligen alt- 

tertiáren Schichtdecke bedeckt. Die alttertiáren Schichten lehnen sich alsó 

hier nicht an den Rand des krystallinischen Schiefergebirges, sondern zie- 

hen allmálig an dessen Abhángen hinauf und zwar mit demselben Aachen 

Einfallen (4—10°), wie ich dasselbe für das Klausenburger Randgebirge 

in den verAossenen Jahren gefunden habé; woraus mán ohne Zweifel auf 

eine langsame Erhebung des krystallinischen Schiefergebirges wáhrend 

dér Ablagerung dér alttertiáren Schichten schliessen darf. 

Die Masse des Ylegyásza-Stockes in dér westlichen Hálfte des Ge- 



468 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. UNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884. 

bietes hat sich als einheitlich, gleichartig (homogén) erwiesen, da selbe 

blos aus einer Gebirgsart, namlich aus Quarzandesit oder Dacit aufgebaut 

ist, und sogar die klastischen Gebilde desselben (namlich Tuffe, Breccien 

u. s. w.) ganzlich lehlen, die verschwindend kleine Quarztrachyt-Partie aber, 

welclie in dér südwestlichen Ecke ausgeschieden wurde, eher für einen Ein- 

schluss, als einen Gang gehalten werden muss, was sie schon ibren hóhérén 

Alters wegen nicht sein könnte. Die tertiaren Ablagerungen ferner stossen 

oder lehnen sich ganz bestimmt an die eruptive Masse des Vlegyásza- 

Stockes, und an mehreren Stellen kommt die gewaltige Durchbrechung des 

eruptiven Gesteins durch einen riesigen Spalt des krystallinischen Scliiefer- 

gebirges dadurch zum bestimmten Ausdruck, dass einzelne, in dér Tiefe 

abgerissene Scliollen dér altesten Tertiár-Schichten durch die Decke dér 

jüngeren Schichten hindurch an die Oberfláche gehoben und dabei die 

Schichten sogar überkippt sind, wie mán dies bei Magyarókereke, bei 

Pr.-Remete und besonders bei Hódosfalva gut beobachten kann. Dass dér 

Dacit wirklich durch den riesigen Spalt, welcher in Folge des Zerreissens 

des krystallinischen Schiefergebirges entstanden ist, empordrang, dafür 

bildet die Glimmerschiefer-Insel des Magura-Berges bei Marótlaka einen 

deutlichen Beweis, indem diese genau in die Yerlángerung dér aus Glimmer- 

schiefer bestehenden Bergzüge von Kis-Sebes und Bocs hineinfallt, gewis- 

sermassen das verbindende Glied zwischen beiden bildend. 

Nach dieser allgemeinen Einleitung übergehe ich zűr kurzen Bespre- 

chung dér einzelnen Bildungen des Aufnahmsgebietes. 

A) Bildungen dér azoischen Gruppé. 

1. Glimmerschiefer. Die Basis, den Stock jenes Theiles des Gyaluer 

Hochgebirges, welcher in mein Aufnahmsgebiet liineinragt, bilden ohne 

Ausnalime mehrere Varietáten des Glimmerschiefers. Vorherrschend ist die 

dunkelgraue oder braunliche Yarietát, in welcher die zusammeniliessenden, 

homogénen íeinblatterigen Lagen des Muscovit- und Biotit-Gemenges die 

abwecliselnden Quarzlagen dermassen überziehen, dass die letzteren blos 

an den Querbruchfláchen des Schiefers sicntbar werden. Als accessorischer 

Gemengtheil wurde blos Pyrit in kleinen Krystallchen (00O00) einge- 

sprengt haufiger beobachtet, besonders in dem Quarz, und durch die Zer- 

setzung desselben entsteht dér viele Eisenrost, welcher nahe zűr Oberfláche 

diesen Glimmerschiefer braunroth fleckig farbt. Stellenweise scliwellen die 

Quarzlagen an, und in diesen Quarzlinsen findet sich dér Pyrit noch reich- 

licher eingesprengt, wie z. B unterhalb des Prádiums Boicsesd, in dem 

sogenannten Pányiker Seitenthal, wo mán vor .Jahren in Erwartung edler 

Erze einen Stollen ín den Glimmerschiefer hinein zu treiben begann. 

Ebenfalls auf diese Art eingesprengt findet sich Pyrit und auch etwas Chalko- 
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pyrit westlich von Meregyó im Thale des Meregyó-Baches, resp. in einem 

tiefen Wasserriss, welcher vöm Bocser' kleinen Berge herabkommt, wo er 

ebenfalls Anlass zu erfolglosem Erzscbürfen gab. 

lm oberen Tbeile des Kapus-Tbales, zwischen Erdőfalva und Gyerő- 

Monostor, fand ich in eben dieser Glimmerscbiefer-Varietát bis erbsen- 

grosse gerundete Granat-Krystalle (ooQ); diese Varietat scbeint aber hier 

sebr untergeordnet vorzukommen; reichlicber findet sich dieselbe in dem 

krystalliniscben Gebirgszuge, welcher zwischen Meregyó undRekitzel liegt, 

so wie aucli in dér Glimmerschiefer-Insel von Marótlaka. 

Eine zweite Varietat des Glimmerschiefers ist jene, in welcher dér 

weisse oder gelbliche Muscovit kleinere oder grössere, gut abgegrenzte 

Schuppen bildet, zwischen welchen mán an den Schieferfláchen deutlich 

die weissen Quarzkörner bemerkt. Dér Glimmer ist in dieser Varietat oft 

talkáhnlich, grünlicb- oder gelblicbweiss, zum Fettglanz sich neigend, und 

tritt entweder untergeordnet gégén den Quarz auf, in welchem Falle dér 

Schiefer oft an einen Sandstein erinnert, oder berrscht aber so stark vor, 

dass mán den Schiefer zwischen den Fingern zerreiben kann. Diese Varie¬ 

tat tritt gégén die vorbergehende untergeordnet auf, nimmtkeinen bestimm- 

ten Horizont ein, sondern findet sich mehrfach in die herrschende dunkel- 

graue oder braune Varietat eingelagert vor, wie mán sich, den Kapus-Fluss 

entlang gehend, leicht davon überzeugen kann. 

Andere Varietaten konnte ich nach dér vorlaufigen, blos makrosko- 

piscben Untersuchung nicht bemerken. 

2. Verschiedene Urschiefer (und zwar: Thon-, Thonglimmer-, Chlorit-, 

Talk-, Graphit-, Ampbibol- und Kalkschiefer). Die einheitlicbe centrale 

Masse dér Glimmerschiefer wird gégén Nordosten durcli eine in concor- 

danter Lagerung sich daran lehnende Urschieferzone eingesáumt, welche in 

dér südöstliehen Ecke des Gebietes beginnend, in einer Breite von beiláufig 

2‘5 Kilometern gégén Nordosten zu bis Pányik sich dahinzieht, und sich 

hier unter die Decke dér alttertiaren Scbicbten senkt. In grösster Breite 

durchqueren dér Bach von Egerbegy und dér Kapusfluss dieselbe, in 

dérén lángén Thálern und Nebentbálern mán sebr wobl die unregelmás- 

sigeAbwecbslungder dünneren oder máchtigeren Scbicbten derobengenann- 

ten Urschiefer beobaehten kann. Dér graue oder röthliche, feinblátterige 

Tbonglimmerscbiefer ist hier das herrschende Gestein, und in dicsem unter¬ 

geordnet eingelagert kommen die anderen Schiefer vor. Die chloritischen 

Schiejer finden sich mehr gégén den ausseren Bánd dér Zone ebenfalls 

ziemlich háufig vor; dér Talk und Graphitschiefer zieht, blos einige Meter 

máchtig, beiláufig in dér Mitte dér Zone entlang, und letzterer zeigt sich 

besonders im Kapus-Thal, im Valea Saponi bei Egerbegy und an dem 

steilen Abhang dér Sátorberges bei Nagy-Kapus gut aufgescblossen. Allé 

diese Schiefer sind aber unrein, reich an Quarz, enthalten stellenweise 
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dicke Lagen und Nester davon, dér Grapliitschiefer ausserdem auck Eisen- 

oxydhydrat, manchmal in solcher Menge, dass er stellenweise in einen 

zellig-porösen Limonit übergelit. Dér Amphibolschiefer ist in Gestalt eini- 

ger, 1—6 Meter mácktigen Schichtbánke dem Thonglimmerschiefer einge- 

lagert, und in Begleitung desselben findet mán hie und da sehr unter- 

geordnet aucb sehr quarzigen Kalkschiefer. Allé diese Urschiefer, besonders 

aber die Tkon-, Thonglimmer- und Amphibolschiefer, enthalten reichlich 

eingesprengfce Eisenkies-Krystállchen, und dieser Eisenkies-Gehalt steigert 

sich manchmal derart, dass nahe zűr Oberfláche dér ganze Schiefer in 

thonige Roth- und Brauneisenerz - Láger übergeht. Ein solches Láger 

wurde in dem engen Seitenthal, welches bei Klein-Kapus hinter dem Rücken 

des Bányabércz liegt, vor lángeren Jabren in Angriff genommen, was die 

noch jetzt vorhandenen Stollen beweisen. Als Seltenheit erhielt ich ober- 

halb Klein-Kapus, Spalten des Thonglimmerschiefers ausfüllend, Krystall- 

gruppen von Baryt. 

Von allén diesen Urschiefern weicht ein in ziemlich dicken, zerklüf- 

teten Bankén bei Pányik vorkommendes Gestein so sehr ab, dass mán es 

auf den ersten Blick für ein massiges Gestein haltén könnte. Makroskopiscli 

betraehtet, erscheint das lauckgrüne Gestein homogén, ist didit mit ein- 

gesprengtem Pyrit erfüllt, gibt mit Stahl starke Fűnkén, wird in Folge dér 

Verwitterung blass und durch Zersetzung des Eisenkieser rothíleckig. lm 

Dünnschliff bemerkt mán unter dem Mikroskop vorherrschend Quarzfelder, 

dérén Zwisckenráume durch grasgrünen Chlorit ausgelullt werden, unter- 

geordnet erscheinen aber auch grauliche Glimmerschnitte; das Gestein 

kann mán desshalb für einen chloritischen Quarzitschiefer erklaren. Da 

dieses Gestein von máchtigen Dacitgangen durchbrochen wird, ist es viel- 

leicht durch die Einwirkung derselben auf quarzreichen Chloritschiefer 

entstanden. lm oberen Theil und an dér Mündung des Mühl-Thales von 

Pányik kann mán den Uebergang dieses grünen Quarzitschiefers in den 

braunen Thonglimmerschiefer beobachten. 

Die Spuren von Thonglimmer- und Amphibolschiefer fand ich auch 

in dem Glimmerschiefer-Gebirgszuge bei Meregyó und Bocs, chloritische- 

und Talkschiefer aber in dér Glimmerschiefer-Insel von Marótlaka; woraus 

folgt, dass die Urschieferzone, welcke auf den Glimmerschiefer folgt, 

ursprünglich auch liier vorhanden war, jetzt aber grösstentheils durch die 

tertiáren Schichten bedeckt ist. 

3. Gránit. Von Bedscs angefangen treten gégén Westen zu innerhalb 

des Glimmerschiefers Granitgánge auf, und zwar um so dichter, je mehr 

wir uns Gyerő-Monostor náhern, wo sckliesslich dér Gránit alléin zűr 

Herrschaft gelangt, worauf noch weiter westlich, in dér Umgebung von 

Kalota-üjfalu und Keleczel, dér Gránit abermals in den Glimmerschiefer 

eingekeilt vorkommt. Dér Gránit, über welchen Dr. Georg Primics im .Jahre 



ANTON KOCH, AUFNAHMS-BERICHT. 47 

1881 eine petrographische Studie mittheilte,* besteht aus vorherrschendem 

Orthoklas, etwas Mikroklin, untergeordnetem Plagioklas, aus Quarz und 

Muscovit, wozu sich als accessorische Bestandtheile háufig schwarze Tur- 

malin-Krystalle und selten Granat-Körnchen gesellen. Die Textur betref- 

fend, findet mán ausser den normalen, gleichmássig gemengten, mittel- 

oder kleinkörnigen Yarietáten grobkörnige, in welchen gewöbnlich dér 

Orthoklas vorherrscht und Turmalin binzutritt (Pegmatit), ferner schönen 

Sdiriftgran.it (z. B. am Köveshegy ■— Steinberg-—- bei Gy erő -Vásár h e ly), 

endlich Gneissgranit, in welchem mán ausser dér lagenweisen Anordnung 

dér Glimmerbláttcben auch im Grossen eine tafelige Struktur beobachten 

kann (so besonders beiKeleczel). In derselben Abánderung machte ich hier 

noch die Beobachtung, dass stark gefaltete Stücke des braunen Glimmer- 

schiefers darin eingeseblossen vorkommen; woraus mán — trotz dér bank- 

förmig-tafeligen Struktur — auf die intrusive Natúr dieses Gneissgranites 

schliessen darf. 

Wie ich bereits erwáhnte, tritt dér Gránit zum grössten Theil gang- 

förmig zwisclien Bedecs undGyerő-Monostor auf, und diese Gangé kann mán 

in dem natürlichen Durchschnitte des Bedecs-Backes (Kapusthales) schön 

aufgeschlossen beobachten. Gégén Bedecs zu finden sich die schmalsten 

Gangé, und unter diesen ist ein blos Va Meter dünner Gang auch dadurch 

merkwürdig, dass unmittelbar über demselben, eine Strecke láng sich auch 

berührend, ein V2—1 Meter breiter Gang eines weissen Quarztrachytes 

parallel dahinzieht. Weiter hinauf im Thale folgen die Granitgánge immer 

dichter und máchtiger hinter einander, dünne Aeste und Adern (Apo- 

physen) in den angrenzenden Glimmerschiefer hineinsendend, bis endlich 

bei dér Mündung des Gyerő-Monostorer Bákos-Baches dér Gránit den 

Glimmerschiefer ganz verdrángt. Ferner kann mán noch beobachten, dass 

dér Glimmerschiefer, welcher zwischen die, einander nahe stehenden Gra¬ 

nitgánge eingeklemmt vorkommt, ausserordentlich stark gefaltet und 

geknickt ist, was ganz bestimmt auf das gewaltige Eindringen dieser Gangé 

hinweist. Sámmtliche Gangé, dérén Zahl wenigstens 10 betrágt, erheben sich 

nahezu senkrechtund streichen beinahe parallel in nördlich-südlicher Rich- 

tung durch das enge Thal des Bedecs-Baches; es bildeten sich alsó beinahe 

rechtwinkelig auf die allgemeine Streicliungsrichtung dér Glimmerschiefer- 

Schichten jene senkrechten Spalten im Grundgebirge, in welche dér Gránit 

hineingepresst wurde. 

Eine andere merkwürdige Erscheinung bei diesem Gránit ist die, 

dass er bei Gyerő-Monostor undKeleczel, wo derselbe in mehr zusammen- 

* A Kis-Szamos forrásvidéki hegység granitos kőzetei. (Die granitischen Gesteine 

des Gebirges des Quellengebietes dér Kleinen Szamos.) Orvos Terra. tud. Értesítő.. 

VII. 1882. II. Term. tud. szak. 199 1. 
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hángenden Massen auftritt, ziemlich háufig durch quer durcheinander zie- 

heude Quarzadern durclidrungen ist, dérén Dicke zwischen einigen Milli¬ 

métere und mebreren Metern abwechselt. In Gyerő-Monostor selbst siebt 

mán in dér Gasse hinter dér reform. Kircbe, einen 8—10 Meter máchtigen 

Gang in beinahe nördlich-südlicher Richtung durchstreichend aufgescblos- 

sen, welcber nabezu senkrecht steht. Oberbalb dér Gemeinde, gégén den 

Várhegy (Burgberg) aber erscheint — wie ich glaube — die Fortsetzung 

desselben Ganges. Hier wurde dér grösstentheils rein weisse, stellenweise 

eisenrostgefleckte, etwas glimmerige Quarzit in kleinen Brüchen gewon- 

nen und etwa 50 Waggonladungen davon für die Glasbütte in Feketeerdő 

(bei Báród) fortgeschafft. Dér Quarzit ist hier in dicke Tafeln abgesondert, 

welche unter 70° gégén Westen einfallen, wáhrend das Streichen des 

Ganges hier ebenfalls nahezu ein nordsüdlicbes ist. 

Ueber Keleczel binaus gégén Westen zu fand ich keinen Gránit mehr; 

interessant aber ist das Vorkommen einer ganz abweichenden Granitvarie- 

tát als Einsckluss in dem Dacit, mit welchem er manchmal so fest ver- 

bunden ist, dass mán ibn für eine rein granitische Texturmodification des¬ 

selben haltén könnte, wenn sein Feldspatb nicht Orthoklas wáre. Dér herr- 

schende Feldspatb dieses Granites ist gelblichweiss oder bráunlich rotb, 

friscb, ausgezeichnet spaltend (rechtwinkelig), erwies sich nacli dér Szabó- 

scben Methode geprüft, als ein Orthoklas dér Perthit-Reihe. Neben dem 

Orthoklas bildet Quarz in erbsengrossen, raucbgrauen, fettglánzenden, 

eckigen Körnern das zweite berrscbende Gemengtbeil. Sebr untergeordnet 

bemerkt mán hie und da, in Forni schwarzer, glanzloser Körneraggregate 

auch etwas zersetzten Biotit. Unter dem Mikroskop bemerkt mán ausser 

Biotit aucli Spuren von Muscovit und sebr selten von Mikroklin. 

Solche Granit-Einschlüsse békám ich in den Dacitbrüchen bei Kis- 

Sebes, ferner bei Marótlaka, zwischen den Geröllen des Seitenthales, welcbes 

vöm Dj. Dragu herabzieht; anstehend fand ich diese Granitvarietát in die- 

ser Gegend nicht. 

Wir wollen jetzt zűr kurzen Bescbreibung dér kainozoiscben Gebilde 

des Aufnabmsgebietes übergeben, da weder paláozoiscbe, noch mesozoiscbe 

Bildungen innerbalb desselben vorkommen. 

B) Bildungen dér kainozoischen Gruppé. 

Allé jene álteren Glieder des Tcrtiar-Systems, dieSchichten dér aqui- 

taniscben Stufe eingerecbnet, welche ich in meinem vorjáhrigen und vor- 

angebenden Bericlite ebenfalls hier ziemlich eingehend bebandelt babé, 

fiúdén sich, grösstentheils in derselben Ausbildung, auch in meinem dies- 

jáhrigen Aufnabmsgebiete, wesbalb ich mich # diesmal sehr kurz fas- 

sen kann. 
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I. Bildungen dér JEocdn-Serie. (E). In meinem diesjáh- 

rigen Aufnahmsgebiet traf ich abermals die vollstándige Schichtreihe der- 

selben. 

E 1. Untere hanté Thon-Schichten. Es begleiten diese nicbt blos in 

Form einer breiten Zone den aus krystalliniscben Schiefern bestebenden 

Eand des Gyaluer Hochgebirges, sondern sie bedecken aupb darüber hin- 

aus bei Dongo und noch weiter binauf in Form einer dünneren oder 

dickeren Decke die Aachen Bergrücken, und zwar vorherrschend die bröcke- 

ligen oder losen sandigen und schotterigen Bánke dieser Schicbten, da 

selbe mehr dér Denudation widerstanden, als die Thone dieser Schicbten. 

Aus dem Grunde besteht dér Rücken des krystallinischen Gebirges gröss- 

tentlieils aus schotterigem Bódén, welcher natürlicb steril ist, so dass die 

Bewohner daselbst ausser wenig Heu niclits fechsen; wo aucli Korn wáclist, 

dórt wird dér Bódén bereits aus den folgenden Schichten gebildet. 

E 2. Perf orata-Schichten. Die Ausbildung dieser — entlang des kry¬ 

stalliniscben Gebirgsrandes sich ziehenden — zweiten Schichtzone babé 

icb in meinem vorjáhrigen Bericbte beschrieben. Hier muss icb nur nocb 

erwáhnen, dass dér untere Gypshorizont, welcher im Jegenyeer Thai durch 

auffallend máchtige Gypsbánke vertreten ist, in meinem diesjáhrigen Auf- 

nabmsgebiet bei Nagy-Kapus in áhnlicber Ausbildung beobachtet wurde, 

indem an dem steilen Abhange, welcher sicb entlang des Dorfes erhebt, 

vier Bánke davon wenigstens in 12 Meter Mácbtigkeit an dér unteren 

Grenze dér Perforata-Schicbten dabinziehen. Die petrograpbiscbe Beschaf- 

fenheit dér auf dem Rücken des krystalliniscben Schiefergebirges in ein- 

zelnen isolirten Fetzen zurückgebliebenen Partién und Flec-ken, sowie 

auch dér mehr zusammenhángenden Decke in dér Gegend von Gyerő- 

Monostor, Keleczel und Incsel weicht insofern etwas von dér Ausbildung 

dér Perforata-Schichten von Jegenye und Gyalu ab, dass unter dér Per- 

foratenbank bier überall gégén 10 Meter máchtige dichte Mergelkalkbánke 

liegen, erfüllt mit den Schalen und Steinkernen dér Gryphaea Eszterházyi 

dér riesigen Rostellaria sp., und des Euspatangus Haynaldi. ImLiegenden 

dieser Ivalkmergelbank, übergehend in den unteren bunten Tbon, Andet 

sicb stellenweise eine dicke Bank kalkreichen Conglomerates, woraus die 

Bewohner dieser Gegend Mühlsteine erzeugen. Müblsteinbrücbe Andet mán 

bei Gyerő-Monostor, am Abhange, welcher sich östlicb vöm Rákosbache 

erhebt, dann zwisclien Dongó und Bedecs am Bergrücken Dealu Dombi. 

Diese Conglomeratbank wird am siidlichsten Rande des Gebietes, beson- 

ders am Rücken des Köveshegy (Steinberg) bei Gyerő-Monostor, auf den 

Anböben südlich von Kalota-Ujfalu und Incsel, durch graulicli-weissen 

und rötblicb geAeckten, sehr dichten, reinen Kaik vertreten, welchen mán 

seinem Ansehen nacb auf den ersten Blick für einen mesozoischenKalk haltén 

könnte, wenn die Schalen von Anomya Casanovei, welcbe háuüg darin 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 
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vorkommen, nicht verratken wiirden, dass mán es mit dér untersten 

Schichtenbank dér Perforata-Schichten zu thun habé. Dieser Kalkstein 

ersclieint aucb zwiscben Dongó und Gyerő-Monostor am Wege mehreremal, 

und bildet bier kable felsige Flachen. 

Erwiibnenswerth ist, dass auf dem aus krystallinischem Scbiefer beste- 

benden Gebirgsrücken dér Gegend von Dongó, Gyerő-Monostor und Kalota- 

Ujfalu die zurückgebliebene mergelige und kalkige Decke es ist, welche 

einen bebaubaren, fruchtbaren Bódén gibt, auf welcbem im Sommer Korn- 

saaten prangen; wogegen die schotterige Decke dér unteren bunten Thon- 

Schichten — wie scbon erwabnt wurde, — dazu nicbt taugt. Aus diesem 

Grunde kann mán durch die Ackerfelder scbon von weiter Férné die Ver- 

breitung dér Perforata-Schichten beobachten. 

Die Zone dér Perforata-Schichten stösst bei Meregyó an das krystal- 

liniscbe Schiefergebirge, und senkt sich gégén Norden zu unter die jün- 

geren tertiiiren Schichten hinab; um so interessanter ist es aber, dass am 

Rande des sogenannten Kalotaszegher- oder Bogdán-Gebirges, unmittelbar 

mit Dacit in Berührung, an drei Orten je eiue kleiue Scbolle davon durch 

die Decke dér jüngeren Schichten auf die Oberflacke mitgerissen wurde. 

Diese Stellen sind: bei Kalota Szt.-Király, dér Fuss des Bogdán-Berges, 

bei Magyarókereke dér Abhang des Berges Horaitia, wo ausser dér Per- 

foratabank aucb die begleitenden molluskenreichen Mergelscbichten, — 

und Hódosfalva, wo mit den Perforata-Schichten auch dérén hangendeund 

liegende Schichten auf kleinem Gebiete mit sehr gestörter und über- 

kipjiter Schichtlage erscbeinen, was sicherlicb das Besultat dér mechani- 

schen Wirkung des spater emporgedrungenen Dacites ist. 

Die Máebtigkeit dér Perforata-Schichten fand ich bei M.-Valkó in den 

tieíen Wasserrissen am Abhang des Sólymos-Berges zu 22 Meter, bei 

Gyerő-Monostor aber scliatze ich dieselbe auf etwa 20 Meter, was nicht 

sehr von dér Miiektigkeit dieser Schichten bei Jegenye und Gyalu 

abweicbt, wenn mán bier die bedeutende Machtigkeit dér Gyi^sbiinke 

abrecbnet, welche in jenen Gebieten vollstandig feblen. 

E 3. Untere Grobkalk-Schichten. Beide Horizonté dieser Schichten, 

niimlich die 6—8 Meter máchtigen unteren Grobkalkbiinke und unter diesen 

dér b. 1. 80 M. máchtige Ostreentegel, zeigen sich in meinem diesjahrigen 

Aufnabmsgebiet in typischer Entwickelung, und ziebt sich dérén Zone von 

N.-Kapus angefangen durch Gyerő-Vásárhely und Jegenye in Gestalt eines 

grossen Bogens kis in den südlicksten Winkel dér Kalotaszeg hinein, wo 

auch diese Schichten an dem krystallinischen Sckiefer-Rücken von Meregyó 

sich abstossen und gégén Norden unter die Decke dér jüngeren Schichten 

hinabsinken. Die am meisten charakteristischen Versteinerungen, — wie 

Ostrea cymbula Lám., Ostrea multicostata Desh., Pecten Stachci Hofm., 

Sismondia occitana, Desor, Alveolina sp. u. s. w. — kommen auch bier am 
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háufigsten vor, besonders bei Deritte am Berge Angonuluj, bei Gyerő- 

Monostor auf den Bergen Déde und Várhegy, bei M.-Valkó auf den Kuppen 

des Malató und Sólymos, bei Incsel am Bergrücken des Certatie u. s. w. 

Dér untere Grobkalk bűdet hier überall ausgedehnte, gégén das Veríláchen 

dér Schichten sanft einfallende flache Bücken von steil sich erhebenden 

Bergen, aus welchen Bergformen mán vonWeitem schon seine Verbreitung 

erkennen kann. Auch hier kann mán den unteren Grobkalk quellenreicli 

nennen; die Quellén kommen natürlich allé in dér Richtung des Verflá- 

cbens dér Schichten, alsó an den gégén Norden gewendeten Abhángen oder 

Füssen dér Berge zum Vorschein. 

Bemerkenswertli ist noch, dass die Daciteruption auch vöm unteren 

Grobkalk zwei kleine Schollen abgerissen und in Gesellschaft dér Perforata- 

Schichten in die Höhe gehoben hatte. Dér erste Punkt beíindet sich bei 

Kalota-Szt.-Király auf dér bereits erwáhnten Stelle, dér zweite aber bei 

Hódosfalva in einer kleinen Bucht des Dacitgebirges. 

E 4. Obere bunte Tkon-Schichten. Diesen Schichten begegnete ich 

innerhalb des Aufnahmsgebietes in dér Gegend von N.-Kapus, Deritte, 

Oláh-Bikal, Nagy-Kalota, Kal.-Szt.-Király, Bökény und Bocs, wo sie in 

Form einer dünneren oder dickeren rothen Decke auf den vorher beschrie- 

benen Schichten liegen, und blos in dér Kalotaszeg in ihrer ganzen Mácli- 

tigkeit als eine ununterbrochene Zone auftreten. Ich fand nicht die min¬ 

desten Spuren von Versteinerungen in diesen Gegenden darin. 

E 5. Obere Grobkalk-Schichten. Dér obere Grobkalk, mit seinen 

bezeichnenden háufigen Mollusken- und Echiniden-Versteinerungen, bűdet 

mehr oder weniger ausgedehnte flache Bergrücken, und zwar: bei Nagy- 

Kapus jene des Köves- und des Medves-Berges, des Gesztrágyer grossen 

Berges (Dealu maré), in dér Kalotaszeg aber jene dér zwischen K.-Szt.- 

Király und Bocs liegenden Bergzüge. Bei Nagy-Kapus beginnen diese 

Schichten mit máchtigen Gypsbánken, welche am Köves-Berge mindestens 

12 Meter erreichen. In dér Kalotaszeg fand ich diesmal keinen Gyps; anstatt 

dessen findet mán überall Süsswasserkalk an dér Basis, und besonders in 

dér Gegend von Bocs und Bökény ist dessen Horizont auch auf dér Ober- 

fláche sehr verbreitet. Am steilen felsigen Gehánge des Kleinen Berges von 

Bocs sieht mán die Spuren eines bedeutenden und interessanten Berg- 

schlipfes; und hier fand ich die Süsswasserkalk-Bank 4 Meter máclitig; 

beiláufig in dieser Máchtigkeit zieht sich dér Süsswasserkalk am Rande des 

Bogdán-Gebirges entlang über Magyarókereke bis Marótlaka, wo ich vor 

zwei Jahren denselben untersuchte. Versteinerungen, und zwar Süss- 

wassermollusken und Chara-Früchte finden sich hier sehr selten und 

spárlich. 

Ueber dér Bank dieses Süsswasserkalkes folgen dann die versteine- 

rungsreichen Bánke des typischen oberen Grobkalkes, abwechselnd mit 

31* 
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mergeligen Schichten, wie dasselbe auch in den vorigen Jahren beobachtet 

wurde. BeiPr.-Remete siehtman an dér Landstrasse eine kleine Scholle des 

Grobkalkes und des oberen bunten Thones mit 60° nordwestlichem Ver- 

fláchen entblösst, und bei Hódosfalva in dér bereits erwáhnten kleinen Ein- 

buehtung eine etwas grössere Scliolle in überkippter Schiclitstellung, als 

Zeugen dér Daciteruption. 

E 6. Intermedia-Schichten. Diese ersclieinen blos an einigen Punkten 

meines Aufnahmsgebietes, als zurückgebliebene Fetzen dér einstigen all- 

gemeinen Decke; so besonders bei Kal.-Szt.-Király am östlichen Fusse 

des Bogdán- und Horaitia-Gebirges, woliin sich eine schmale, bandförmige 

Partié von Magyarókereke aus hineinzieht. Dieses Yorkommen ist beson¬ 

ders durch die Háufigkeit von Einzelkorallen gekennzeichnet, wobei dér 

Eceten Thorenti d’Arch. und die beiden charakteristisclien Nummuliten- 

Arten (Numm. intermedia und Fichteli) eben so háufig sind, als irgendwo. 

Die letzte Partié dieses schmalen, bandförmigen Vorkommens liegt südlieh 

vöm K.-Szt.-Királyer Thal, nahe schon zu Bocs, auf dem aus Grobkalk 

bestehenden Bergrücken. Endlich findet sich dér Intermediamergel sehr 

untergeordnet auch in dér aus alttertiáren Schichten bestehenden kleinen 

Scholle von Hódosfalva, hier aber fehlen die Korallen. 

E 7. Bryozoen-Schichtm. Sichere Spuren davon fand ich südwestlich 

von K.-Szt.-Ivirály, wo dér bryozoenreiche Thonmergel auf einem sehr 

kleinen Fleck den Intermediamergel bedeckt. Er findet sich ferner auch in 

dér alttertiáren Scholle von Hódosfalva. 

II. Unter den Bildungen dér Oligoccien-Reihe (0) begeg- 

nete ich in meinem diesjáhrigen Aufnahmsgebiet blos den roth- und 

grau-bunten Thon-, Sand- und Schotter-Schichten dér aquitanisclien Stufe 

bei Hódosfalva, wo dieselben bis zu dem Fusse des steil sich erhebenden 

Dacitgebirges reichen, und wo durch dieselben hindurch die öfters erwáhnte 

alttertiáre Scholle an die Oberíláche gehoben wurde. Es sind das die soge- 

nannten «Schichten von Forgácskút» (Oi) dér aquitanisclien Stufe, welche 

sich an das Dacitgebirge anlehnen. 

III. Diluviale und alluviale Ablag erung en fi)und A). 

Von K.-Szt.-Király aus zieht sich gelber, sandig-scliotteriger Lehm in mein 

diesjáhriges Aufnahmsgebiet, beiláufig bis nach Nagy-Kalota, welcher mit 

dem Diluvium, welches um Magyarókereke herum gut entwickelt ist, iden- 

tisch ist; und hieher rechne ich auch den gelben Lehm, welcher die im 

Winkel des Zusammenflusses dér Sebes-Kőrös und Drágán zwischen Nagy- 

und Kis-Sebes liegende Terrassenfláche bedeckt. Ausser diesen Partién findet 

mán blos alluviale Ablagernngen an den Soblen dér grösstentheils schma¬ 

len Tháler unseres Gebietes, welche aus den Geröllen und dem Schlamm 

dér Fiüsse und Báche bestehen. Ich fand diesmal nichts Erwáhnungs- 

werthes in diesen Ablagerungen. 
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Tertiare Eruptivgesteine. 

In meinem diesjákrigen Aufnakmsgebiet spielen die tertiáren Erup¬ 

tivgesteine eine bedeutende Rolle, indem sie einerseits in dem westlichen 

Tkeile die máchtige Masse des Ylegyásza-Gebirgsstockes bilden, anderer- 

seits an zablreicben Punkten des südlicheu Randes die Urschiefer und aucb 

die alttertiáren Schichten in zahlreicben Gangén durcbdringen. Ueber die 

petrograpbiscben und tektoniscben Yerbáltnisse des Quarzandesites oder 

Dacits des Vlegyásza-Stockes habé icli bereits vor Jabren Ausfülirlicbes 

mitgetheilt,* wesbalb ich, um Wiederholungen zu vermeiden, einfacb 

darauf liinweise. Nur das muss icb constatiren, dass icb mich durch ineine 

diesjálirigen Excursionen, welclie icb besonders in die nocb nicht besucliten 

Tbeile dieses Gebirgsstockes unternahm, auf’s Neue überzeugte, dass meine 

filteren pAnsichten und Auffassung den homogénen geologiscben Bau-, 

die Erscheinungsweise dér Texturmodificationen des Dacits-, das beinabe 

gánzliche Fehlen von deuterogenen Bildungen-, und das geologische Altér 

dér Daciteruption betreffend, im Ganzén und Grossen richtig sind. Sedi- 

mentare Dacittuffe oder Breccien fand icb aucb diesmal im ganzen began- 

genen Tbeile des Vlegyásza-Stockes nicht, blos eine Art von eruptiver 

Breccie am nördlichen Gebánge des Rekad-Tliales — ein Seitentbal des 

Szókelyó-Thales — welcbe vorherrschend ebenfalls aus porpbyrischem 

Dacit bestebt, aber erfüllt mit eckigen Brucbstücken von krystalliniscben 

Schiefern und mit den Quarzgeröllen des Veruccano Conglomerates, welcbe 

dér Dacit im heissílüssigen Zustande nocb in dér Tiefe in sicli aufnebmen 

musste. Uebrigens entbált aucb dér granitoporphyrische Dacit dér Stein- 

brüche von Kis-Sebes háufig Quarz Einschlüsse bis Faustgrösse, und dérén 

dicbtzerklüftete Besckaffenheit deutet klar auf den einstigen heissílüssigen 

Zustand des einbiillenden Gesteines hin. Auch das ist eine háufige Erschei- 

nung, dass ganz abweichende Texturmodificationen in Form kleinerer oder 

grösserer Flecken darin vorkommen; so scbliesst dér granitoporphyrische 

Dacit kleinporphyriscbe, feinkörnige, bis ganz dichte Modificationen in sicb 

ein. Auch darüber babé icb vor etlicben Jahren Mittheilungen gemacbt. 

Von den ebenfalls recht interessanten Granit-Einscblüssen war scbon die 

Rede. Zwischen Székelyó und Viság, am östlichen Gebánge des Dealu 

Ciceri, fand icb dem rkyolithischen Dacit einen circa Va Kubikmeter grossen 

Kalksteinblock eingescblossen, welcber in Folge dér Contactwirkung nabe 

bis zűr Mitte stark krystalliniscb-körnig wurde, aber keine Kalksilicaten- 

1 Petrographische und tektonische Verkáltnisse dér trachytischen Gesteine des 

Vlegyásza-Stockes und dér benaekbarten Gebiete. (Auszug aus dem Ungarischen.) 

Az Érd. Muzeum-Egylet Évkönyvei. ’ Uj folyam. II. k. VIII. sz. 1878. 
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Bildungen zeigte. Schliesslich muss ich noch erwáhnen, dass in den nalie 

zűr Oberfláche liegenden verwitterten Partién des Klein-Sebeser granito- 

porpliyrischen Dacites, in Folge dér Zersetzung des Andesins, gelblich- 

weisser Calcit und fleischrother Desmin sicli bilden, welche die Höhlungen 

und Spalten desselben ausfüllen und dem bekannten Desminvorkommen 

von Rézbánya vollstándig ábnlich sind, wenngleich solch’ schöne Kry- 

stalldrusen wie dórt, hier noch nicht vorgekommen sind. 

Ausser dem Quarzandesit und dessen eruptiver Breccie kommt im 

Ylegyásza-Stocke innerbalb meines diesjáhrigen Aufnahmsgebietes, nacli 

Dr. Alex. Kürthy’s Zeugniss 1 aucli Quarz-OrthoMas-Trachyt vor, und zwar 

bei Frakszinyét an einem Punkte des Bergrückens (auf dér Karte Dealu 

Fresinietului). Ich selbst konnte eben zu diesem Punkte nicht gelangen, 

muss somit diese Beobachtung einfach acceptiren. Da Dr. C. Hofmann und 

ich gezeigt habén, dass in dér nordwestlichen Ecke des siebenbürgischen 

Beckens dér Quarztrachyt bedeutend altér ist als dér Dacit, kann mán 

dieses Yorkommen natürlich nicht als ein gangförmiges auffassen, sondern 

wahrscheinlich für einen riesigen Einschluss oder für ein emporgehobenes 

Bruchstück einer álteren Masse oder eines Ganges haltén. 

Was die Gesteinsarten dér in den krystallinischen Schiefern des 

Gyaluer Hocbgebirges eingekeilten Lagergánge betrifft, herrscht hier eben- 

íalls dér Dacit vor, dessen Lagergiinge besonders südlich von Pányik háufig 

sind, und von 25 Cm. bis 50 Meter miichtig werden. Bei Bedecs fand ich 

blos einen schmalen Gang davon ; bei Kalota-Ujfalu aber, wo nacli dér 

Uebersichtskarte Hauer’s ein Gang vorkommen soll, konnte ich selbst 

dessen Vorkommeu nicht constatiren. Dacitgiinge findet mán noch bei 

Gyerő-Vásárhely an dér südl. Ecke des Berges Cserhát bei Egerbegy am 

Wege nach Dongo und in dem Thale «Intra Yoeille», 

Yom Orth.-Quarztrachyt, alsó dem áltesten tertiáren Eruptivgestein, 

gelang es mir, vier schmale Gangé aufzufinden: zwei bei Egerbegy (in den 

Thálern Val. Saponi und Intra Voeille) und zwei bei Bedecs, von welch’ 

letzteren dér obere blos 1 Meter dünne Gang — wie bereits erwáhnt 

wurde — in Verbindung mit einem dünnen Granitgang an die Oberíláche 

tritt. Blos die östliche, niedrigere Kuppe des Köveshegy (Steinberg) von 

Kis-Kapus besteht ganz aus einer ovalen Masse des Quarztrachyts, welche 

im vergangenen Jahre durch einen grossen Steinbruch gut aufgeschlossen 

wurde. 
Eine andere Art dér Eruptivgesteine ist dér Angit-Andezit, welcher 

die höhere Kuppe des Köveshegy bildet, in Kis-Kapus unmittelbar in Form 

* Petrograpliische Untersucbung dér trachytisclien Gesteine des Vlegyásza- 
Stockes und dér benackbarten Gebiete. Az Érd. Muzeum Évkönyvei. Új folyam. 
II. k. VIII. sz. 1S78. S. 260. 
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eines ausgedehnten Stockes auftritt, welcher durch den Kapus-Fluss durch- 

schnitten wurde, endlich oberhalb Kis-Kapus und gégén Nagy-Kapus zu 

im Magyaros-Graben noch zwei schmálere Gangé bildet. 

Ueber diese liaben bereits Prof. J. Szabó, 1 ich 2 und Dr. G. Primics 3 
die petrographische Beschaífenlieit und Tektonik betreffend, Manches mit- 

getheilt; aus diesem Grunde will ich midi in diesem vorláufigen Bericlit 

nicht naher darüber einlassen, um so weniger, da die petrographische Be- 

arbeitung des eingesammelten frischen Materiales erst im Zugé ist. 

Klausenburg den 23. December 1884. 

5. DÉR GEBIRGSTHE1L NORDLICH YON BOZOVICS IM COMI- 

TATE KRASSÓ-8ZÖRÉNY. 

Von 

L. Roth y. Telegd. 

Im Sommer des Jahres 1884 bewegten sich meine geologischen Auf- 

nalimen auf jenem Gebiete, welches sich dem im Jahre 1883, und zum 

Theil bereits im Jahre 1882 begangenen unmittelbar anschliesst. Dem- 

gemáss kartirte ich das Gebirge gégén Westen bis zum Minis- und 

Ponyászka-Thale, u. zw. in SN-licher Lángserstreckung von den Südgehan- 

gen des «Babintiu mare» an bis «Cracu cu drumu» — «Tilva eapi». An einem 

Punkte aber das Ponyászka-Thal überschreitend, beging ich an dessen 

rechtem Ufer auch die zwischen Kusek-Bach, «Mosniacu» und dem «Ogasu 

Becsinyagu)) gelegene Bergpartie. 

Das Gebiet bietet, im Vergleiche zum östlich anstossenden, in geolo- 

gischer Hinsicht ein viel abwechslungsvolleres Bild dar. Wir begegnen hier 

einerganzen Beibe neu — obwohl vorherrschend nur in kleineren Partieen 

— auftretender Bildungen, die wir in dér östlich angrenzenden, bedeutend 

einförmigeren Gegend vergebens suchen. 

Die Hauptmasse des Gebirges bilden, da dasselbe in engem Zusam- 

menhange mit dem östlichen Gebiete steht und nur die directe Fortsetzung 

dieses ist, auch hier die krystallinischen Schiefergesteine. 

Die Zeichen dér Störungen im Ball des Gebirges, die ich in mei- 

nem vorjabrigen Berichte * in dér Gegend des «Babinetiu» — «ValePutna» 

1 Adatok Magyar- és Erdélyország katárkegysége tracliytképleteinek ismerte- 

tésékez. Földtani Közlöny. IV. évf. 1874. S. 78. 

2 Die okén citirte Abkandlung üker den Vlegyásza-Stock. o. c. 1. 

3 A Kis-Szamos forrásvidéki liegység eruptív kőzetei. Orvos-Term. tud. Értesítő. 

VII. évf. 1882. 125. 1. 

* Földtani Közlöny, XIV. Bd. 
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andeutete, lassen sick nach NW und N ziemlich weitkin verfolgen. Nörd- 

lich vöm «Babintiu mare» námlich treffen sicdi die. senkrecht aufeinan- 

der stehenden Streickungsrichtungen, d. i. die WSW—ONO-licke mit 

dér NNW—SSO-licken wechselnd, wiederholt in unvermittelter (Veise, 

wobei die Sckichten ganz vorherrscbend gégén Bozovics, bezieliungsweise 

gégén das Minis-Tbal kin einfallen. Demgemáss setzt die aus dem Yale 

Putna westlich bis zum Minis-Tbal kin ziehende Dislocationslinie im Zick- 

zack nach Norden fórt. 

Diese Dislocationslinie lasst sick in ikrem Verlaufe námlich aus dem 

Yale Putna über Vale Tariia-Dólu Soci-Ogasu Suhaciu und den südlicken 

Theil des Délu Tariia bis zum Minis-Tkale verfolgen. Hier deutet ikre 

Verlaufsricktung auf die Fortsetzung derselben im Nordgehánge des Pade- 

selu maré im reckten Tkalgekánge kin. Gégén das Minis-Tbal kin zurück- 

kehrend, übersetzt sie — wie es scheint — ungefákr bei dér siidlichen, mit 

552 M. bezeickneten Kuppe des Cracu Ciocortia in NO-licher Bichtung 

das Thai, da wir am linken Gekiinge dieses, gégén den am Nordabíalle des 

D. Tariia ziehenden Graben kin — bis zum Ogasu Sukaciu — ikre Fort¬ 

setzung finden. Hier im südlicken Tkeile von «Craieste» sekr bald wieder 

nack SW zurückkehrend, erreickt sie ungefákr im mittleren Theile dér 

«Craieste» genannten Gegend das Minis-Tbal, indem sie am reckten Ufer 

dieses auf ikre weitere Fortsetzung im Nordgekánge des Cracu Ciocortia 

kinweist. Unweit von kiér, gegenüber dér Ckirsia Gozna, lasst sick dér 

Verlauf dieser Linie im linken Gekánge des Minis-Tkales neuerdings nack- 

weisen, wo dieselbe über das nördlicke Ende von Craieste hin bis zűr 

Poiana lui Despotu zu verfolgen ist. Im nördlicken Tkeile dieser Poiana 

sich wendend, kehrt sie nack W zurück, und ziekt sick über das südlicke 

Ende dér Poiana Gabricia und Poiana Porumba gégén die Poiana Rajcului 

hin, wo ikre Spur sclion nicht mehr deutlich nachweiskar ist. Am Délu 

Zagrade namlick bis zűr Minis zeigen die Scbicbten so verschiedene Strei- 

chungsrichtungen, dass wir, dieselben durck eine Linie verbindend, einen 

vollstándigen Kreis erhalten. 

Bis hierber sahen wir die auf diesem Gebiete lierrsckenden zwei 

Hauptstreichungsricktungen, die WSW und die SSO-licke, um den Yor- 

rang streiten. Nördlich von dér am Südende des Cracu Bologi beginnenden 

und bei dér Poiana Mirci vorbei bis zűr Poiana Pattasiu und dem Heli- 

sagku maré zu verfolgenden Linie bleibt dann in dem, das Ponyászka- 

Tkal gégén Őst unmittelbar begrenzenden Gebirge, bei SSO-lickem Ein¬ 

fallen die ONO-licke Streickungsrichtung die vorkerrschende. Und nach- 

dem wir weiter östlich und gégén den Munte Semenik kin — wie ick das 

bereits in meinem vorjákrigen Berickte hervorhob *— das südlicke und 

* 1. c. p. 399. 
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hauptsáchlich SSW-liche Einfallen, u. zw. in immer iveiteren Abstanden 

vöm SSO-lichen antrefl’en, so ist es klar, dass die krystallinischen Schiefer 

hier, je weiter nach Nord, gégén den Semenik hin, eine nmso dachere, 

halhkreisförrnlgc Drehung beschreiben, wahrend nabe zum Munte und am 

Munte selbst, wieder eine Dislocationslinie ihr Yorhandensein verráth, die 

icb gleichfalls scbon im vorigen Jahre erwábnte. 

Wahrend alsó im Süden. vöm Délu Tariia an bis zűr Linie: Cracu 

Bologi-Poiana Pattasiu-Helisaghu, die Schichten im Ganzén genommen, 

wiederholt unter einem rechten Winkel zusammengeschoben erscheinen, auf 

die Art, dass die nach ONO streicbenden Partieen nacb Norden bin immer 

weiter gégén Őst sicb keilartig vorschieben, kommt nördlicli dieser Linie, 

gégén den Munte bin, innerhalb derselben eine immer flachere, halbkreis- 

förmige Drehung zu'Standé. Diese Erscbeinung erinnert, um einen nabe- 

liegenden, wenngleich etwas trivialen Yergleicb anzuwenden, an die durch 

einen ins Wasser geworfenen Stein in diesem Médium hervorgebrachte 

Erscbütterung, welcbe Erscbütterung mit dér Entfernung vöm Centrum in 

den immer grösser werdenden Ivreisen immer flachere Wellen bervorruft; 

die Wellen, die sicb in unserem Gebirgskörper fortpflanzten, offenbarten 

sicb naturgemáss in immer mebr nacb aufwarts scbiebender Wirkung. 

Böceh* wies nacb, dass das Almás-Becken als Senkungsfeld aufzu- 

fassen ist, und in dér Tbat genügt ein Bligk auf die durch ihn von dér 

südlicben Gegend angefertigte geologiscbe Detailkarte, um uns von dér 

Bicbtigkeit dieser Auffassung sofort zu überzeugen. Da das das Almás-Tlml 

SO-lich begrenzende krystalliniscbe Scbiefergebirge mit grosser Begel- 

mássigkeit die SW—NO-liche Streichungsricbtung einhált, was scbon 

Schloenbach ** betonte und spater auch Böckh bekraftigte, und nacb bei¬ 

den Autoren auch in dér Gegend von Lapusnik diese Streichungsricbtung 

unverándert dieselbe bleibt, so müssen wir íolgern, dass die dér erwahnten 

Senkung zufolge im Gebirgsbaue eingetretenen bedeutenderen Störungen 

bauptsacblicb und vielleicbt ausscbliesslich auf die Gegend nördlich dér 

Almás, u. zw. zum grössten Theil auf das bier zűr Spracbe gebrachte 

Gebiet sicb erstreckten. 

Meinerseits betracbte icb das durch Vale Putna-Délu Soci markirte 

Gebiet gleichfalls — wenn auch nur als secundáres, untergeordnetes — Sen¬ 
kungsfeld. 

Diesen Senkungsgebieten im Síiden entspricht dann die Hebung des 

Gebirges, respective die Zusammcnschiebung und Aufstauung dér Bergmas- 

sen bis zum Munte Semenik im Norden. 

Dass bei den skizzirten Verháltnissen innerhalb dér Hauptstreicbungs- 

* Földtani Közlöny, XIII. Bd. p. 243. 

** Verh. d. k. k. geol. R. A. 1869. p. 267. 
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richtungen die Schichten wiederholt örtliche Biegungen, Wendungen und 

Faltungen wahrnehmen lassen, ist natürlich. Steil aufgerichtet sehen wir die 

Schichten namentlich in dér Náhe des erwáhnten secundáren Senkungs- 

gehietes. Hier ist im Yale Tariia und im Minis-Thale dér Einfallswinkel 

von 50-—75° eine háufige Erscheinung, ja im Yale Tariia, bei dér Einmün- 

dung des Vale Putna in ersteres, kann mán die Schichten auch senkrecht 

aufgerichtet sehen. 

Nördlich von Bozovics — wie das aus Böckh’s früheren Berichten, 

sowie auch aus meinem vorjáhrigen Berichte bekannt ist — finden wir im 

linken Gehánge des Minis-Thales die obere oder III. Gruppé dér krystalli- 

nischen Schiefer. Die Gesteine dieser Gruppé setzen dann von den Süd- 

gehángen des Bahintiu maré an weiter nach Ni an dér Ostseite des Minis¬ 

und Ponyászka-Thales fórt. Im linken Gehange des letzteren Thales, in dér 

Gegend dér Poiana Scalőge, beobachten wir noch Amphibolite und Thon- 

glimmerschiefer. Südlicb, u. zw. unweit dér Ausmündung des Ogasu A li¬ 

heg, treffen wir die mittlere oder II. Gruppé dér krystallinischen Schiefer- 

gesteine an, welche dann, dér erwáhnten h ilbkreisförmigen Drehung 

entsprechend, die III. Gruppé halbkreisförmig umgibt. 

Dér petrografische Charakter dér Gesteine dér II. Gruppé bleibt 

dér in meinen beiden letzten Aufnahmsberichten skizzirte, d. i. überaus 

einförmige. Turmalin und Gravat führender Glimmerschiefer wechselt mit 

grauern Glimmergneiss, oder mehr untergeordnet, mitreinem Muscovitgneiss. 

Dér Glimmerschiefer nimmt — wie das in diesem Gebirge so háuíig zu 

beobachten ist — auch Feldspath auf, in welchem Falle er Fcldspath-Glim- 

merschiefer genannt werden kann, oder er geht durch Vorhandensein des 

Feldspathes in grösserer Menge in Glimmergneiss über. Die granitartigen 

Ausscheidungen in klemen Nestern fehlen im Glimmerschiefer auch hier 

nicht. Dér am «Cracu cu drumu» (Bergrücken mit dem Fusssteig) an dér 

Grenze des Granites auftretende Muscovitgneiss zeigt kleine Gránátén. Die 

Schichten fallen bis «Tilva eapi» mit 40—60°. 

Im hangenderen Theile dér oberen (III.) Gruppé sind — wie 

ich das in meinem vorjáhrigen Berichte hervorhob * — Glimmerschiefer 

und Gneiss die vorherrschenden Gesteine. Gégén das Minis-Thal hin und 

in dér Richtung des Hangend gehend, gelangen wir wieder in die Zone 

dér amphibolitischen Schiefer und Phyllite. 

Im Glimmerschiefer zeigt sich auch hier an mehreren Punkten — so 

z. B. auf dér Poiana lui Despotu — Gravat, auch Turmalin tritt hie und 

da darin auf. Dér Gneiss ist háufig grauer Glimmergneiss, dér an einigen 

Punkten auch Gránát enthált. Bei dér Poiana obcila und auf Culme fren- 

tarilor ist dieser Gneiss ausgezeichnet plattig. NO-lich dér Poiana Mures- 

* 1. c. p. 3%. 
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cului beobachtet mán am Weg Augcngneiss, dér sich dann zwischen dér 

Poiana Izvoru sestu und dem Délu Scalóge, das ist auf dér Kuppe zwi¬ 

schen den Höhenpunkten 922 M. und 872 M. neuerdings zeigt. In dieser 

Gegend trifft mán auch di eliten, quarzitischen Gneiss. Auf dér Kuppe N. dér 

Poiana Pattasiu falit uns ein strcifiger Gneiss auf, dér ebenfalls Neigung 

zűr porphyrischen Ausscheidung dér Feldspáthe zeigt. Geschicliteter oder 

schiefriger Gneiss (Naumann’s) erscheint am SW-Ende dér Poiana Mures- 

cului. lm linken Gehánge des Ponyászka-Thales, in dér Niihe des Grani- 

tes, habén wir einen sehr glimmerreichen Gneiss vor uns, dér an den 

Muntegneiss erinnert. Am Délu Zagrade endlich finden wir dünnschiefri- 

gen reinen Muscovitgneiss. 

Die gégén das Minis-Thal hin vorherrschenden amphibolitischen 

Schiefer und Phyllite, d'e in ihrer Gesammtheit genommen das Hangende 

dér Glimmerschiefer-Gneiss-Zone bilden, treten gewöhnlich mit einander 

wechsellagernd auf, an welcher Wechsellagerung an mehreren Punkten 

auch dér mehr halbkrystallinisches Aussehen annehmende Glimmerschie- 

fer theilnimmt. Mit dem letzteren sehen wir indess meist den Phyllitgneiss 

sich vergesellschaften. Pgrit findet sich in diesen Gesteinen fást immer ; 

mit ihm zusammen oder statt ihm tritt haufiger, doch gewöhnlich nur die 

Ablösungsfláchen incrustirend, das Umwandlungsproduct desselben, dér 

Limonit auf. Grafttgeha.lt ist gleichfalls oft vorhanden, gewöhnlich ist er 

an den Thonglimmerschiefer gebunden. Nebst dem in Linsen und Lagen 

auftretenden Quarzist dér Kalkspath — in Adern, Aederchen oder nur als 

Beschlag — ein gewöhnlicher Begleiter dér amphibolitischen Schiefer und 

Phyllite, local aber bildet sich ein echter Kalkphyllit aus. 

Am «Babintiu mare», sowie südlieh und westlich dér Poiana Porumba, 

ist dér Thonglimmerschiefer vorherrschend als dünnblattriger, echter 

«Phyllit» ausgebildet. Westlich dér letzteren Poiana (519 M. A), im Gra- 

ben, folgt im Liegend des Phyllites grünglimmeriger Glimmergneiss von 

talkigem Aussehen, und auf dicsen dann die Glimmerschiefer- und Glim- 

mergneiss-Zone. Dér grüne Glimmer ist vermuthlich das Umwandlungs¬ 

product aus dem braunen Biotit. Abrutschungen an den Gehangen dér 

Berge, sehr wahrscheinlich auf dér durchweichten Oberfláche des Phyllites, 

sind haufiger zu sehen. Am SW-Gehiinge des «Vérei pravo», das ist auf dér 

Wasserscheide zwischen Vale Putna und Vale Tariia, zeigt sich dér Glim¬ 

merschiefer an dér Oberfláche infoige dér Verwitterung zu hartem, bláuli- 

chem Thon zersetzt. Am Südabhange des Babintiu maré, in dem in dér 

Náhe dér Brücke sich hinauíziehenden Graben, sowie am Südgehánge des 

Délu Soci (rechtes Gehánge des Vale Tariia), beobachtet mán als Emlage- 

rung im Thonglimmerschiefer ein röthliches oder grünliches, quarzitisches, 

bisweilen etwas kalkiges Gestein, das wenig Feldspath und Glimmer ent- 

hált und stark zerklüftet ist. 
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lm erwálmten Graben zeigt dieses Gestein nebst Pyrit-Körnchen ein 

grünes Mineral (Smaragdit?) 

Die grünen Schiefer, die am Rücken des Delu Tariia — bis zu dér 

mit 525 M. bezeichneten Kuppe — überall anzutreffen sind, und die aus 

dem Ogasu Suhaciu bis Craieste hinaufziehen, sehr zerklüftet sind und 

infoige dér Venvitterung oft ganz umgewandelt erscheinen, — sind zum 

grössten Theile als chloritische Schiefer zu bezeichnen, die öfters quarzi- 

tisch werden. Mit ihnen zusammen tritt aucb reiner Amphibolschiefer und 

Amphibolgneiss auf, welclie Gesteine schonam Nordgehiinge von «Rudina»> 

zu beobachten sind. 

lm rechten Gekánge des Yale Tariia, bei dér Einmündung desselben 

ins Minis-Thal, fást knapp an dér Bozovics-Steierdorfer Strasse und am 

Gekánge dér niederen, mit Wiesen und Maisfeldern bedeckten Vorliiigel 

zeigt dér verwitternde, quarzreiche Tlionglimmerschiefer unter einer rost- 

braunen Limonitkruste Pyrit, welclies Mineral das Gestein kiér ziemlick 

reichlich durchzieht. Dér Pyritgekalt lásst sicli dann verfolgen, soweit am 

niederen Gehange die Schiefer sichtbar sind. Gleichfalls etwas reichlicher 

wie gewöhnlich zeigt sich dér Pvrit in einem ahnlichen Gesteine auch am 

Weg im linken Gehange des Minis-Thales, NW von Craieste. 

lm Graben am Westgehiinge des Dólu Tariia, dér von dér mit 520 M. 

bezeichneten Kuppe dieses Berges westlich gelegen ist, zeigt dér mit amphi- 

bolitischem Schiefer wechsellagernde Tlionglimmerschiefer, nördlich dér 

beiden kleinen, am Berggehánge befindlichen Poianen, eine circa 1 M. mach- 

tige Gra/if-Einlagerung. Diesel- Grafit ist zum Tkeil ein ziemlich reines 

Matériái; nach untén enthalt er etwas Pyrit, und ist in seinem liegendsten 

Theile von weissen Kalkspatkadern durclizogen. In dér Sohle, sowie weiter 

aufwárts im Graben zeigt sich neuerdings Grafitgehalt. lm Graben am 

Westabfalle des Berges mit dér Poiana Rajcului sind ebenfalls reinere gra- 

fitische Partieen zu sehen. 

Von dér Ausmündung dieses Grabens an im Minis-Thal aufwárts, in 

dér Ricktung gégén die Ivalkfelsen kin gehend, finden wir im unmittelba- 

ren Liegend dieser, durch Verwitterung stark umgewandelten grafitischen 

Tlionglimmerschiefer, dér zum Theil ein breccienartiges Aussehen annimmt 

und kleine Quarzkörner in sich schliesst. Diese breccienartigen Partieen 

maciién den Eindruc-k, als ob sie durch infoige des Gebirgsdruckes einge- 

tretene, partielle Zertrümmerung entstanden wáren. 

Dér grafitische Thonglimmerschiefer wechsellagert in den liegenderen 

Partieen mit röthlichem, krystallinischem Kaik. Weiter im Liegend erschei¬ 

nen die echten Phyllite und unter ihnen wieder grafitische Thonglimmer¬ 

schiefer, unter welch’ letzteren dann, in ziemlich zerklüfteten Bánken, 

abermals dér röthliche Kaik und quarzitischer, grafitischer Thonglimmer¬ 

schiefer folgt. Dér Grafit erscheint in diesem am Weg sehon von weiter her 



L. ROTH V. TELEGD, AUFNAHMS-BER1CHT. 485 

auffallenden Aufsehlusse vorwaltend nur als Impragnation und als Ueber- 

zug, ziemlich rein zeigt er sich nur in dünnen Leisten. Am Gebánge oben 

sieht mán grünliche, chloritische Scbiefer und wiederholt auch breccien- 

artige Lagen. 

Die obere Gruppé dér krystallinischen Schiefergesteine im Gebirge 

nacli Nord, das ist in dér Richtung des Liegend verfolgend, gelangen wir 

aus dér mittleren, bier vorwaltend von Glimmerschiefer und Gneiss gebil- 

deten Zone dieser Gruppé in dérén untere, zum grossen Theil aus Amphi- 

boliten bestehende Zone. 

Schon in dér Gegend dér Poiana Pattasiu zeigt sich als Einlagerung 

im Ghmmerschiefer-Gneiss-Complex ein Ampbibolit-Zug. Eine Amphibolit- 

Einlageruug lasst sich ferner in dér östlichen Nachbarschaft dér Poiana 

serbului (Ogasu Tariia) beobachten; auf dér mit 922 M. bezeichneten 

Kuppe nördlich dér Poiana Izvoru sestu aber tritt granatführender Amphi- 

bolgneiss auf. Nördlich und östlich dér Gegend dér Poiana Kozsokariu- 

Poiana Scalöge ist dann dér Amphibolit herrschend. Dieser weehsellagert 

naher zum Ponyászka-Thale hin mit Glimmerschiefer und Thonglimmer- 

schiefer, von dér Poiana Alibeg an nach S und SO, das ist auf den gégén 

den Helisaghu maré hin ziehenden Rücken aber, treffen wir fást aus- 

schliesslich dieses Gestein an. Dieser Amphibolit wird im Ogasu Alibeg 

local mehr unvollstándig-dickschiefriger Amphibolitschiefer, und gelit 

durch Aufnahme von Feldspath hie und da in Ampliibolgneiss über. 

In dér Náhe dér Poiana Kozsokariu resultirt untergeordnet Chlorit- 

schiefer, dér den Pyrit in Iiexaedern ausgeschieden zeigt. Dieser Mineral- 

gehalt ist in geringer Menge auch in diesem liegendsten Theile dér oberen 

Gruppé uberall anzutreffen, und kenne ieh nur einen einzigen Punkt, wo 

derselbe auch im hangendsten Theile dér mittleren oder II. Gruppé, in 

Glimmerschiefer, in Spuren sich zeigt. Nördlich vöm «Cracu in altu» 

gesellt sich den Ampliiboliten Quarzglimmerschiefcr zu. 

Als Syenit zu bezeichnende Gesteine, wie solche Küdeknatsch * «als 

Uebergang aus dem Amphibolgneiss» von dieser Gegend anführt und auf 

seiner geologischen Karte in dér Gegend dér Poiana Alibeg verzeichnet, 

konnte ich hier nirgends beobachten, ja dér Ampliibolgneiss spielt — wie 

aus dem Gesagten hervorgeht — den Amphiboliten gegenüber auf diesem 

Gebiete überliaupt nur eine mehr untergeordnete Rolle. 

Im linken Gehange des Ponyászka-Thales, von dér Höliencote 

359 M. dieses Thales an nordwárts bis zum Nordende dér Poiana Kozso¬ 

kariu, tritt dér Gránit zu Tagé. Den im rechten Thalgehiinge, in dér 

Gegend dér Poiana Kuszek und des «Mosniacu» auftretenden Gránit 

* Geologie des Banater Gebirgszuges. (Sitz. Bér. cl. k. Ak. cl. Wiss. i. Wien 

XXIII. Bd. 1S57, p. 40. 
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machte schon Kudernatsch bekannt, und aus seiner werthvollen Arbeit 

wissen wir, dass derselbe hier in grösserer Verbreitung an dér Oberfláche 

erscheint. Bei dér Höhencote 493 M. des Ponyászka-Thales, das ist da, 

wo das Thal mit dem Ende dér Wiesen sich wesentlicb verengt, zieht die- 

ses Gestein wieder auf das linké Gehiinge des Tbales kerüber. Bie Angabe 

Kudernatsch’s, dass «das Ponyászka-Tbal zugleich die Grenze des Grani- 

tes gégén das östliche Gneissgebiet bilde»,* steht daher nur mit Bezug auf 

den zwischen dér Poiana Kozsokariu und dér Höhencote 493 M. gelegenen 

Theil dieses Thales. 

Náchst des árarischen Forsthauses am linken Ufer des Ponyászka- 

Baches, gegenüber dér Villa Bibéi und dér Mündung des Kuszek-Backes, 

beíindet sick ein grösserer Aufschluss. Hier wurde dér Gránit zum Baue 

des bei dér Mündung des Kuszek-Baches hergestellten Teickdammes gebro- 

cken. Das Gestein ist mittel- oder ziemlich grobkörnig, von rötklicker 

Farbe, und bestekt vorherrschend aus rotkem, untergeordneter aus weiss- 

lichem Fddspath, Muscovit, weniger Biotit und Quarz. Dér rothe Feld- 

spatli erwies sick nack Mittheilung Iierrn Dr. Schafarzik’s, dér so freund- 

lick war einen DünnsckliíT des Gesteines zu untersucken, ganz unerwartet 

als OUgoHas, dér weissliche als Orthoklas (Loxoklas). Als accessorischer 

Gemengtkeil erscheinen hie und da kleine Gránátén. Das Gestein ist in 

dicsem Aufscklusse stellenweise als Pegmatit, untergeordnet als feinkör- 

nige, aplitische Varietát ausgebildet, in welch’ letzterer dér Glimmer sehr 

zurücktritt. 

Diesel- zum grösseren Tkeil rötklicken Feldspatk, und gewöhnlich 

mekr Muscovit als Biotit fükrende Gránit ist im linken Gehange des 

Ponyászka-Thales dér kerrschende Typus. Denselben íinden wir auck im 

Kuszek-Graben bis zűr ersten Brücke. Von hier an, den Graben aufwárts 

verfolgeüd, treffen wir im rechten Gehange desselben weissen Feldspatk 

führenden, frischen Biotit-Gránit oder Granitit. Dér Feldspatk in diesem 

ist Orthoklas und Oligoklas; von dem letzteren ist sehr viel mit ausge- 

zeichneter Zwillingsstreifung vorkanden. In sckmalen, bandartigen, auch 

sich verzweigenden Adern seken wir hier den Granitit von einem sehr 

wenig Glimmer entkaltenden Quarz-Feldspath-Gemenge, oder aber öfters, 

und stellenweise in máchtigerer Ausbildung, von echtem Pegmatit gang- 

artig durckdrungen. Dér letztere falit namentlick durck seine grossen, 

schön rosen- oder fleischrotken Feldspátke auf. 

Auf dem Wege, dér von dér Villa Bibéi nördlick gégén die Poiana 

Kuszek hinauffükrt, treffen wir zunáckst denselben Gránit, dér bei dem 

árarischen Forstkause vis-á-vis aufgescklossen ist. Den Weg weiter auf¬ 

wárts verfolgend, finden wir diesen Gránit mit Granitit abwechselnd. Dér 

* 1. c. p. 70. 
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letztere ist an dér Oberfláche hier stark verwittert und zerfállt zu Grus ; 

in ihm bildet dér erstere feste, unverwitterte Partieen. Pegmatit, und mit 

diesem zusammen in schmalen Bándern, zeigt sich auch kleine, rosen- 

rothe Gránátén führender Aplit. Oben, am Südende dér Poiana Kuszek, 

ist dann wieder derselbe Gránit wie beim Forsthaus sichtbar. Bis zum 

Höhenpunkte 683 M. dér Poiana sehen wir wiederholt den Pegmatit in 

circa 65 Cm. mácktigen Adern dem Granitit zwischengebettet. Dér letztere 

ist an dér Oberfláche auch hier ganz zu Grus verwittert. Den im Pegmatit 

hier sich zeigenden rosenfarbenen Feldspath bestimmte Dr. Sch.vfarzix 

als Orthoklas (Perthit); nebst diesem ist auch Oligóklas vorhanden. Yom 

Nordende dér Poiana Kuszek (7á7 M. A) in WNW-licher Richtung gégén 

den Mosniaeu hin ansteigend, findet mán hinter dér Wasserscheide wieder 

den verwitterten Granitit, in welchem und mit welchem wiederholt wecli- 

selnd, in 1—1-5 M. breiten Zonen dér Pegmatit zu beobachten ist. Am 

Mosniaeu selbst tritt dann ebenso frischer, unverwitterter Granitit, wie im 

rechten Gehange des Kuszek-Grabens auf. 

Am Südende dér Colonie Ponyászka, am Weg von dér letzten Bara- 

que abwarts, zeigt dér Gránit dünnbankförmige, fást als plattig zu bezeich- 

nende Absonderung. Das Gestein wird hier local sehr glimmerreich, iu 

welchem Falle dér Quarz mehr zurücktritt. 

In dem gegenüber dér Villa Bibéi, das ist zwischen Steinbruch und 

Bad ins Gebirge hiuaufziehenden Graben (Ogasu Rascului genannt), lásst 

sich dér Gránit ununterbrochen bis dahin verfolgen, wo dér Graben sich 

theilt. An dér Basis des zwischen diesen beiden Grabeniisten liinaufziehen- 

den Rückens sehen wir noch den Gránit. Dieser verschwindet indess sehr 

bald, und wir habén schwarzglimmerigen, mit Muscovitgneiss durclizoge- 

nen «Muntegneiss» vor uns, dessen Schichten unter 70°, stellenweise aber 

fást vertical einfallen. In diesem Gneiss beobachtet mán eine Gránit-Apo- 

physe, dérén Fortsetzung mán im rechten und linken Gehange des nach 

SO ziehenden Grabenastes verfolgen kann. Dér im linken Gehange dieses 

Grabenzweiges erscheinende Gránit schliesst, vöm benachbarten, etioas gr a- 

fitischen Glimmer-(Biotit )-Schiefer herstammende Partieen in sich, wodurch 

in unserem Gebirge es auch an dieser Stelle klar nachgewiesen erscheint, 

dass dér Gránit jüngeren Alters ist, als dic krystallinischen Schiefer dér 
oberen (111. Gruppé), wie das Bockh für das südliche Gebiet gleichfalls 

nachwies. Unmittelbar vor dér neuerlichen Verzweigung dieses nach SO 

ziehenden Grabens wird dér hier auftretende Glimmerschiefer noch mehr- 

fach von klemen, schmalen Granit-Apophysen durchschwarmt. 

Wáhrend wir im erwáhnten Graben den Glimmerschiefer und Gneiss 

am Contact mit dem Gránit sehr steil sich aufrichten sahen, erscheint 

gégén das Südende dieses Granitzuges hin, am Westgehange des Cracu 

Bologi, dér Glimmerschiefer ganz ungewohnt flach, namlicli mit 15°, vöm 
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Gránit an dessen Grenze abfallend. Das zum Theil schon weiter umge- 

wandelte Verwitterungsproduct des Granites finden wir hauptsachlich im 

rechten Gehánge des Ponyászka-Thales, wo dasselbe, durch die Wáeser 

von den Bergen herabgetragen, an mehreren Punkten kleine Yorbügel 

bildet. Auf dem aufgelassenen Wege, dér von dér Poiana Kuszek herab 

ins Ponyászka-Tbal fükrt, zeigt sick auch reineres, weissliches, kaolinisches 

Matériái. 
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist dér Pegmatit offenbar von 

jüngerer Bildung, sowohl wie dér «eigentliche» Gránit, als auch wie dér 

Granitit. 

Serpentin fand ich auf meinem Gebiete bislier nur an drei, nabe 

bei einander gelegenen Punkten. 

Derselbe tritt auf im linken Gebiinge des Vale Tariia, südwestlich vöm 

Höhenpunkte 587 M. des «Dilma», und NW von hier nocli in zweigetrenn- 

Skizze 1. 

ten, kleinen Flecken. Das erstere Auftreten bildet einen durcb seine Kabl- 

heit und weissliche Farbe scbon von weiterher in die Augen fallenden 

Vorliügel. An dér Grenze dieses Serpentin-Vorkommens ist dér Phyllit- 

gneiss infoige dér Verwitterung zu Tkon umgewandelt, am unmittelbaren 

Contact aber zeigt sicli ein dicktes, quarzreiches, grünlickes Gestein. 

Dér Serpentin ist entweder licktgelblichgrün und grasgriin, mit 

weisslicken Partieen und dunkeln Flecken oder Bándern durckzogen, oder 

aber dunkel- bisweilen schwarzlicbgrün. Von Serpentinasbest ist er gewökn- 

lick und stellenweise sehr reichlich durchzogen, auf den Ablösungsfláchen 

zeigt er eine dünne Kalkrinde, beim Formatisiren deutlich schalige Struc 

túr, zum Theil ist er als edler Serpentin anzusprechen. 

Dr. Schafarzik, dér von diesem Fundorte drei Gesteinsexemplare 

naher zu untersucken so freundlick war, theilt mir das folgende Resultat 

mit: «Der lickte, gelblickgrüne Serpentin ist glanzlos, die Hárte 3—4, vor 

dem Löthrohr wird er weiss, okne zu schmelzen; mit Cobaltsolution 
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befeuchtet und neuerdings geglüht, wird er lichtrosenroth. In dér Glas- 

röhre erhitzt, gibt er Wasser, welches von indifferenter Wirkung ist. Die 

schwarzen, metallischen Körner im Serpentin werden vöm Magnet ange- 

zogen und zeigen mit Borax deutlich Chromreaction (grasgrün), demzu- 

folge sie als Chromeisenerz zu betrachten sind. lm Dünnschliffe erscheint 

das weissliche Matériái von unzáhligen bráunlichen, aus feinen Splittern 

bestebenden Krystallen durchwebt, die in polarisirtem Licht gerade auslö- 

schen. An dem Gesteinsexemplar findet sich in einer dünnen Ader auch 

dér Serpentinasbest (Chrysotil), dessen feine Fasern dieselbe licbtbraune 

Fárbung und gerade Auslösckung zeigen, so dass wir getrost annehmen 

können, die das Gestein durchwebenden Nadeln seien aucli nickts ande- 

res, als Serpentinasbest oder Chrysotil-N a,deln. Die Zwisclienráume zwischen 

diesen Nadeln füllt gleickfalls serpentinisirtes und Aggregat-Polarisation 

zeigendes, weissliches Matériái aus. Um die Chromit-Körner herum befin- 

den sich lichte Höfe. 

In den rnehr dunkelgrünen Serpentinen, die eine gewisse Bánderung 

c g = Glimmergneiss 
s = Serpentin. 

p g = Phyllitgneiss. 
q = Quarzit, 

m = Mediterrán. 

Skizze 2. 

cS 
SH 

WSW. ONO. 

verratlien, erweisen sich im Dünnschliffe unter dem Mikroskop gleichfalls 

die ChrysotilS&deln als iiberwiegend. Die schwarzen Erzkörner werden 

vöm Magnet — und zwar diese stark — angezogen, und gébén vor dem 

Löthrohr in dér Boraxperle blos die Eisenreaction (in dér áusseren Flamme 

gelb, in dér inneren bouteillengnin), so dass mán dieselben demnach für 

Magnetit haltén muss. 

Die untersuchte Gesteins-Exemplare sind derart zu einem homo¬ 

génen Matériáié umgewandelt, dass mán auf die Beschaffenheit des ein- 

stigen ursprünglichen Gesteines u. d. M. keinen Schluss zielien kann.» 

Am Gehánge dér kleinen Iiuppe südöstlich dér Höhencote 459 Meter, 

am Abfalle gégén das Tariia-Tlial, zeigt sich, zwischen Glimmergneiss als 

Liegend und Phyllitgneiss als Hangend eingekeilt, in schmalem, örtlich fást 

wie geschiclitet erscheinendem Streifen abermals dér Serpentin. 

Am Gehánge gegenüber, auf dem gégén das Yale Tariia hin, unmit- 

telbar vor dessen Yerbreiterung, gleich einer Nase vorgeschobenen Hügel, 

erscheint, den Glimmergneiss begleitend, in einem ganz kleinen Fleck 

nochmals dér Serpentin, welchen indess dér mediterráné Schotter und 

Thon sofort verdeckt. 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 32 
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Auf dér nördliclisten, mit 525 Meter bezeiclineten Kuppe des Délu 

Tariia findenwir, demgrünen chloritischen Schiefer aufsitzend, breccien- 

artiges Schiefer-Gonglomerat. Dieses ist, da sein Matéria! haupt- 

sáchlich aus dem grünen, chloritischen Schiefer und dem chloritischen 

Gneiss herstammt, gleichfalls von vorwaltend grünlicher Farbung. In dem 

grünlichen Schiefermaterial beobacliten wir ausser den breccienartigen 

Partieen deutlich abgerollte, röthliche Quarzgeschiebe, dunkle, thonschiefer- 

artige Partikel, weisse Quarzkörner, sowie regelrecht abgerundete Gerölle 

dér grünen Schiefer und Gneisse; wir habén es daher hier offenbar mit 

einer junkeren Bildung, als es die chloritischen Schiefer sind, zu tliun. Der- 

artige, nur mehr verwitterte Gesteine finden sicli dann mit violettem und 

lichtgrünem oder blaulichem Thonschiefer zusammen am Westgehange von 

Craieste in einem Lappén wieder. 

Da es mir nicht gelang, betreffs des geologischen Alters dieser isolirt 

aufiretenden Ablagerung irgendvvelche positivere Daten zu gewinnen, so 

kann ich in dieser Richtung nichts nur einigermassen Bestimmteres sagen. 

Mit den nordwestlich von diesen Vorkommnissen auftretenden Carbon- 

ablagerungen indessen halté ich die in Rede steliende Bildung nicht für 

vereinbar. Die petrographische Ausbildung dér letzteren weicht namlicli 

von derjenigen dér Carbon-Conglomerate — wie wir sehen wérdén —• 

wesentlich ab, und bin ich geneigt, dieses breccienartige Schiefer-Conglo- 

merat als altere palaozoische Ablagerung wie die Carbon-Conglomerate zu 

betrachten. 

Am Südwest-Geliange des «Vérei pravo» und «Dilma» zeigt sich 

an dér Grenze des Mediterrán Quarzit, dér in immer mehr sich ver- 

schmalerndem Bande gégén den erwáhnten Serpentin-Vorhügel Ilin zieht, 

in dessen Niihe er sich auskeilt. lm Graben südlich vöm Berge Dilma 

erscheint dér breccien- oder rein conglomeratartige, bláuliche Quarzit in 

máchtigen Felsen. Hier verbreitet er beim Schlagen mit dem Hammer 

schwefligen Geruch. Das Gestein wird auch ganz weiss, mit rostbraunem 

Beschlag auf den Kluftflachen, und ist senkrecht auf die Schichtfláchen 

stark zerklüftet, demzufolge es leicht zu kleinen Stücken zerfallt. 

Das unmittelbare Liegend dieses Quarzites bildet grünlicher Phyllit- 

gneiss. In den Liegendschichten des ersteren beobachtet mán phyllitische 

und auch Feldspath führende Lagen, ebenso wie auch die hangendsten 

Partieen des liegenden Phyllitgneisses sehr quarzitisch werden, so dass alsó 

an dér Grenze dér beiden Bildungen ein Uebcrgang stattfindet. Auf dér vor- 

erwahnten kleinen Kuppe südöstlich vöm Höhenpunkte mit 459 Meter, 

zeigt sich gleichfalls im Hangend des Phyllitgneisses in einem kleinen 

Streifen dér Quarzit (s. Skizze 2). Das Gestein ist in seinem Liegendtheile 

auch hier mit phyllitartigem Matériái gemengt, wird aber gégén das Han- 

gende zu reiner, breccien- oder conglomeratartiger Quarzit; auf den Kluft- 
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Aachen ist er hier mit einer dünnen Kalkrinde überzogen, zum Theil ist 

auch das Cement Kaik. 

Dieser Quarzit erinnert sehr an die gleichartigen Gesteine des Leitha- 

Gebirges, betreffs seines geologiscben Alters bin ich geneigt, ihn mit dem 

breccienartigen Schiefer-Conglomerat ungefdhr in Parallelé zu stellen. 

DieSedimente des Garbón- oder Steínkohlen-Systems konnte 

ich auf meinem Gebiete nur an einem Orte, namlich bei dér Poiana Visa- 

nului in dér «Zagradia» genannten Gegend constatiren, wo dieselben in 

einem grösseren Lappén am Berggehange erscheinen. 

Ibr Auftreten bezeichnet in dieser Gegend die nördliche Fortsetzung 

und zugleich aucb das Ende des am rechten Ufer dér Minis gelegenen, 

scbon von Kudernatsch bekannt gemachten Carbonzuges. Sie bestehen 

aus einer Wechsellágerung von Congiomerat, Sandstein und Scbiefer; zu 

unterst finden wir indess irniner ein grobes Congiomerat, was in Bezug 

auf die Vorkommnisse am rechten Gehange des Minis-Thales auch Kuder¬ 

natsch * hervorbebt. Das die Schichten zusammensetzende Matériái ist an 

diesem Orte vorherrschend von röthlicbgrauer Fárbung, stellenweise (von 

Eisenhydroxyd) gelblichbraun, oder auch gelblicligrau. 

An dér Bozovics-Steierdorfer Strasse, ostsüdöstlich dér Poiana 

Yisanului und südlich dér Poiana Rajcului, gerade da, wo dér Weg 

beim Kalkofen die Drehung aus dér west-östliclien in die südöstliche 

Richtung maciit, tritt mit ostsiidöstlicliem Einfallen (40—55°) das 

Grundgebirge, d. i. Phylbt und chloritiscber Schiefer, zu Tagé. Wo 

dér Weg dann von Siidost nach Südsüdost sich wendet, erscheinen 

oberhalb desselben, den obersten Lagen des Schiefergebirges, das ist 

dem von Kalkspatbádercben durchzogenen, stark verwitterten und zer- 

drückten grafitiscben Thonglimmerscbiefer aufgelagert, die harten und 

lockeren, groben Conglomerate, gröber- und feinkörnige Sandsteine und 

Schiefer des Carbon-Systems. Die Schichten dieser Ablagerungen sind hier 

sehr zerklüftet und zerrissen, das Terrain ist starken Abrutschungen aus- 

gesetzt, daber als Schutz für den Weg bei dessen Herstellung eine Stein- 

mauer aufgefübrt wurde. An dieser Stelle finden sich — obwohl seltener — 

PAanzenreste. 

Wenn wir den Weg südwárts bis zűr Grabenausmündung verfolgen, 

und hier am Gehange binauf den gégén die Poiana Rajcului hin führenden, 

nicbt mehr in Gebrauch stehenden Fussweg emporklimmen, treffen wir 

zunáchst wieder das grobe Congiomerat an. Die Schichten fallen mit 

40—65° nach West-Nordwest (20^) ein. Das Congiomerat besteht aus 

Geröllen von Glimmerschiefer, Quarz, Gneiss, chloritischen Schiefern und 

umgewandeltem röthlichem Thonglimmerscbiefer, welche Gerölle durcli ein 

* S. ob. Cit. p. 81. 

32* 
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kalkiges oder Eisenoxydkydrat-Cement verkittet sind. Auf diesem groben 

Conglomerat lágert röthlichgrauer, schiefriger Thon, fester Schiefer und 

Sandstein. Zu unterst sind nock eingescklossene Gerölle sichtbar. Nament- 

lich die Schiefer sind mit — doch meist mangelbaften — Pflanzenresten 

erfüllt; dér Thon zeigt Kohlenpartikel. lm Hangenden folgt conglomera- 

tischer Sandstein, Conglomerat, Schiefer und Sandstein, wieder Thon mit 

Kohlenschnürchen, röthlichgrauer, harter Sandstein und Schieferthon, auf 

den noch weiter im Hangend neuerdings ziemlich lockeres Conglomerat, 

Thon, Sandstein, wieder Conglomerat u. s. í. sich auflagert. Kohlenspuren 

zeigen sich noch einigemale, doch constant nur in ganz dünnen, schwachen 

Leistchen, und nicht einmal in regelmássiger Einlagerung. 

Gégén das westliche Ende dér Carbonablagerung hin, d. i. beim An- 

stieg von dér Bozovics-Steierdorfer Strasse zűr Poiana Yisanului, finden 

wir gleichfalls zu unterst Conglomerat, im Hangenden dieses Sandstein, 

Schiefer und Conglomerat wechsellagernd; die Schichten fallen anfangs 

nach 20—21^ mit 50°, dann aber nach Ost-Südost. 

Hier konnte ich schönere und besser erhaltene Pflanzenreste saru¬ 

méin, unter denen ich die folgenden Arten bestimmte: 

Calamitcs Cistii, Brong. 

Calamites sp. (Fruchtakre.) 

Annularia longifolia, Brong. 

Ncuropteris flexuosa, Sternb. 

Neuroptcris sp. 
Dictyopteris neuropteroides, Gutb. (?) 

Cyatheites arborescens, Schloth. sp. 

Cyatheites villosus, Brong. sp. 

Alethopteris Serlii, Brong. sp. 

« Pluckeneti, Schloth. sp. 

Alethopteris sp. 

? Sagenaria sp. 

? Cordaites sp. 

Ausserdem fanden sich Frückte, die wohl hauptsáchlick dér von 

Brongniart unter dem Namen Cardiocarpon zusammengefassten Gattung 

angehören dürften, ferner Carpolithes (Früchte und Samen), sowie walir- 

scheinlich ein Trigonocarpon, endlich noch mehrere (versckiedene) Stamrn- 

und Spindel-Bruchstücke. 

Die Flóra zeigt alsó im Ganzén grosse Uebereinstimmung mit derje- 

nigen dér benackbarten Carbonablagerungen am rechten Minisufer, die 

(vöm «Cracu BezovaD Stur bestimmte. Stur* hebt hervor, dass an diesem 

Fundorte Alethopteris Serlii Brg. sp. die vorkerrsckende Form sei; bei dér 

* Jahrb. cl. k. k. geol. R. A. XX. Bd. 1870. p. 196. 
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Poiana Visanului ist diese Pflanze ebenfalls háufig, doch finden sich hier 

ungefáhr ebenso háufig auch die Beste von Cyatheites arborescens Schl. sp. 

Am citirten Orte (p. 199) gelangt Stur auf Grund dér untersuchten Banater 

Carbonflora bekanntlich zu derű Besultate, dass wir es bier «mit dér jüng- 

sten bekannten Etage dér productiven Steinkohlenformation» zuthun habén, 

welcher alsó auch unser Vorkommen zuzurechnen ist. 

Es kann dieses in dér Gegend dér Poiana Visanului in bedeutender 

Mdchtigkeit nicht abgelagert sein, eventuelle Schürfungsversuche könnte ich 

hier nicht anrathen. 
Kudernatsch und nach ihm Schloenbach heben an den oben citirten 

Orten hervor, dass in den im rechten Gehánge des Minis-Thales zu Tagé 

tretenden Carbonablagerungen oder mit diesen in Verbindung «Serpentin» 

auftritt, sowie dass «die Scbiefer dér Carbonablagerung das Aussehen von 

krystallinischen Schiefern annehmen.» 

Wie aus dem vorhin Gesagten erhellt, lassen die am linken Ufer dér 

Minis vorhandenen Carbonschichten nichts Aehnliches beobachten. Denn 

weder tritt hier dér Serpentin mit dem Carbon in Verbindung, noch weniger 

aber gleichen die Garbónschiefer den krystallinischen Schiefern; die ersteren 

nehmen auf meinem Gebiete nirgends das Aussehen von Ghloritschiefern an, 

sondern sind immer echte Sediment-Ablagerungen, die, ganz abgesehen von den 

Lagerungsverhaltnissen, von den krystallinischen Schiefern síeli stets scharf 

unterscheiden lassen, selbst dann, wenn die letzteren in Folge dér Verwitte- 

rung hinsichtlich Híres ausseren Habituses ein ziemlich verandertes Aussehen 

angenommen habén. 

Dér von Süd kommende «Banater westliche KreicleJccclkzug» 

tritt mit seinem östlicken Bande in dér Náhe dér Coronini-Quelle auf unser 

Gebiet über. Hier aber sehen wir diesen östlichen Bánd nur mehr in ein- 

zelne Partieen aufgelöst den krystallinischen Schiefern auflagern. Die süd- 

lichste Partié mit ihren wildromantischen Felsen liegt gegenüber dér 

Coronini-Quelle, südsüdöstlich dér «Csárda». Die anderen vier Partieen 

finden wir nördlich von hier am «Cracu Bologi» (linkes Gehange des 

Ponyászka-Tkales), bei dessen 611 Meter lioher Kuppe wir auch das nörd- 

liche Ende dér Kalkablagerung erreicht habén. 

Yon dér Csárda im Ministhale abwárts kommend, sehen wir im linken 

Gehánge oberhalb des Weges zunáchst Kalkfelsen herausstehen, die nach 

HP4 5° mit 20° einfallen. Die liegendste Partié dieser bildet grauer Knol- 

lenkalk, grauer und gelblich- bis röthlichgrauer, Glimmerbláttchen ein- 

schliessender, sehr klüftiger, in dér hangenderen Partié Hornstein führen- 

der Knollenkalk, dessen Knollen durch ein grünliches, sandig-mergeliges 

Cement verbunden sind. Aus diesem Iínollenkalke gewann ich einen nicht 

náher bestimmbaren Belemnit, sowie ein EithotliamniumAtiickchen. Im 

Hangend dieses Kalkes lágert Hornstein führender Kaik von lichterer Farbe, 
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und mit diesem ungefáhr in einem Niveau zeigt sich unterhalb des in den 

Kalkfelsen ausgesprengten Weges, am Ufer dér Minis, gelblichweisser Kaik 

mit Korallen. Am Weg weiter südlich folgt dann ein máchtiger Complex 

von lichten Kaikén, in denen mán in klemen Partieen gelblicbbraunen oder 

rötblicben Hornstein, aucb mit Kalkspatb vergesellt, wiederholt beobacbtet. 

Hier fand icli eine Rhynchonella, Veden (?) und das schlecbte Brucbstück 

eines Gasteropoden, sowie einen gleicbfalls sehr mangelhaft erhaltenen 

Belemniten, örtlich aber beobacbtete icb ganze Lithotbamnien-Kasen. 

Die Schicbten zeigen in dér Minis-Thalenge verschiedene Biegungen, 

Knickungen, durcb seitlicben Druck zusammengescbobene Partieen etc., 

sind von Klüften mehrfach durchsetzt, und lassen verschiedene Einfallsrich- 

tungen wabrnebmen, bis sie scbliesslich, gégén das südliche Ende des Kalk- 

zuges hin síeli aufbiegend, an dér Grenze gégén die unterlagernden krystal- 

liniscben Schiefer nach West-Südwest einfallen, und so den letzteren con- 

cordant aufliegen. Am Wege, etwas oberhalb dér Brücke, die zűr Coronini- 

Quelle führt, erscbeinen mit südsüdwest-, fást südlicbem Einfallen plat¬ 

tige Kaiké, die dann untén an dér Minis, dér Aufbiegung dér Schicbten 

am jenseitigen Ufer entsprechend, das entgegengesetzte Einfallen zeigen. 

Bei dér Brücke, am rechten Ufer dér Minis, fallen dann die Kalkschichten 

nack West-Südwest, alsó gleichfalls übereinstimmend mit den eben 

envahnten Schicbten im linken Ufergehange (am südlichen Eade dieser). 

Ofenbar höhlte sich alsó das Wasser dér heutigen «Minis» das Beit 
in den Kalkfelsen aus. Unterhalb dér Brücke zeigen die dünnbánkigen, 

zum Theil plattigen Kaiké wieder schwache, sandige, grünliche Mergel- 

Zwischenlagen, und sind von Hornstein-Bándern wiederholt durchzogen. 

Hier fand ich drei kleine, leider ebenfalls unverwendbare Belemniten. Das 

Liegendste des Kalkzuges, an dessen südlichem Ende, besteht aus rotk 

und grün geflecktem Kaiké, und sebeinen diese Schicbten den am nörd 

licben Ende des Zuges erscheinenden zu entsprecben. 

Wenn wir uns vöm Weg binauf über die steilen Felsen und das 

Kalkgerölle emporarbeiten, erreichen wir eine kleine Abstufung im Terrain, 

aus dér sich senkrecbte und stellenweise überbángende Kalkfelsen erheben. 

Ungefáhr bis zu dieser Abstufung führt dér hier gelbliche und röthliche, 

dichte Kaik mehr-weniger (röthlichen und grauen) Hornstein. Bis zum 

Eelsenkamm binauf zeigt sich dann ganz reiner, weisser, röthlicher und 

lichtgelblicher, öfters von Kalkspath durebzogener, feinkörniger Kaik, in 

dem icb keine Spur organiseber Beste entdecken konnte. 

Nach dem Dargelegten ist es klar, dass ich auf Grund meiner Funde 

bezüglich des geologischen Alters dieser Kalkablagerungen herzlich wenig 

sagen konnte, doch befinde ich micb in dér glücklicben Lage, eine Quelle 

namhaft maciién zu können, auf die ich micb in dieser Kichtung mit vol- 

lem Vertrauen berufen kann. Mein geehrter Freund Böckh, dér Gelegenheit 
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hatte, den Banater westlichen «Kreidekalk»-Zug mehrere Jahre hindurch zu 

studiren, und dér das Resultat seiner diesbezügiichen Studien im ((Földtani 

Közlöny*) * publicirte, aussert sich anf Grund seiner Erfahrungen dabin, 

dass die durch ihren reichlichen Kieselgehalt auffallenden Kaiké dieses 

Zuges als jurassisch zu betrackten sind. Bekanntlicb war auch schon 

Kudernatsch geneigt, die untersten Glieder des östlichen Kalksaumes dem 

weissen Jura zuzurechnen. ** leli glaube alsó am richtigsten vorzugehen, 

wenn ich den unteren Theil dér hier skizzirten Kalkablagerungen, dér vöm 

Wege hinauf bis zűr erwáhnten Terrain-Abstufuüg zu verfolgen ist, als 

jurassisch, den diesem auílagernden oberen, aus ganz reinem, hornstein- 

freiem Kaik bestehenden Theil hingegen ■— gleichfalls auf Grund von 

Böckh’s Erfahrungen — als obercretaceisch, und zwar als die tiefere dér 

beiden von ihm bei Bucsáva in diesen oberen Kreideablagerungen erkann- 

ten Gruppén, dérén nördliche Fortsetzung er auch bei Mocseris nachwies 

— betraebte. 

Dieser tieferen obercretaceischen Gruppé entsprechen auch die 

erwáhnten Kalkvorkommnisse am Cracu Bologi, im linken Gehange des 

Ponyászka-Thales, mit denen sich an einer Stelle ganz untergeordnet auch 

kalkiger Sandstein zeigt. Hier kommen Korallenstöcke und Einzelkorallen 

háufiger vor, auf dér 611 Meter hőben Kuppe des Cracu Bologi fand ich 

eine schöne Maeandrina. Doch ausser diesen Korallen finden sich aucli 

hier keine anderen Petrefacte. 

Oestlich von den besprochenen Kalkfelsen dér Zagradia finden wir 

oben am Berge, zwischen das Grundgebirge (Glimmer- und Thonglimmer- 

schiefer) in einer kleinen Scholle eingeklemmt, röthliches, fest verkittetes 

Kalhconglomerctt. Dieses besteht hauptsachlich aus kleineren Geröl- 

len eines röthlichen, reinen, dann eines gelben und grauen, bisweilen 

etwas Hornstein führenden Kalkes, ferner aus den abgerollten Stückclien 

grafitischer und verwitterter chloritischer Schiefer, sowie Quarz, ist an 

melireren Punkten von weissen Kalkspathadern durclizogen, und enthalt 

hie und da Rotheisenerz-Partikel. Am nördlichen Ende dieser an dér Ober- 

fláche in Form eines schmalen Bándchens erscheinenden Scholle, in dér 

Náhe des Maisfeldes, geht dieses Kalkconglomerat auch ingroben, kalkigen 

Sandstein über. Da das überwiegende Matéria! dieser Bildung sehr walir- 

scheinlich von den Jura- und namentlich Kreidekalken herstammt, so ist 

dér Gedanke sehr naheliegend, dass wir es in derselben mit einer Kreide-, 

wenn nicht viclleicht einer noch jüngeren Áblagerung zu thun habén. 

Trachyt tritt auf dem in Rede stehenden Gebiete an melireren 

Punkten, stellenweise in zusammenhangenden, kleineren Partieen, meist 

* S. namentlich den XI. und XIII. Bd. 

** L. c. p. 137. 
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aber nur in ganz schmalen Gangén auf. In zusammenhángenden Partieen 

finden wir dieses Gestein in dér Nahe dér Poiana Alibeg, wo dasselbe 

südlich und hauptsácblicb östlich dér Poiana am Gehánge herab in den 

Ogasu Alibeg zielit. 

Es durcksetzt hier die III. Gruppé dér krystallinischen Schiefer- 

gesteine, und zwar den Amphibolit, von dem es auck kleine Partieen stel- 

lenweise in sich schliesst. Saulenförmige Absonderung zeigend, bildet dér 

Trachyt hier eine compacte Masse, und stelit östlich von dér Poiana in 

macktigen Felsen heraus. 

Es ist dies ein granitisch-krystallinische Struktur besitzender, frischer 

Amphibol-Feldspath-Trachyt, in welchein dér Biotit fást verschwindet: dér 

Feldspath ist nach Dr. Schafarzik Labradorit, das Gestein alsó nacli ihm 

Amphibol-Labradorit-Quarz-Andesit zu nennen. Südwestlicli von diesem 

Auftreten, im Ogasu Alibeg, treffen wir noch ein kleines, gangartiges Tra- 

ckyt-Vorkommen an; dies ist ein an Quarz reicheres Gestein von por- 

phyrischer Struktur. 

Am Abfall nördlich dér Poiana Alibeg finden wir den Trachyt neuer- 

dings. Hier können wir ilm in schmalem Bande, gleichfalls bis zum Graben 

hinab verfolgen. Dér Trachyt durchbrach hier den Glimmerschiefer dér 

II. Gruppé dér krystallinischen Schiefer. Das Gestein ist nicht so frisck 

wie das eben erwáhnte, es ist von porphyrischer Struktur, Feldspath und 

Amphibol beginnen zum Theil bereits zu verwittern, accessorisch zeigt 

sich etwas Pyrit. 

Mögliclierweise sah Kudernatsch diesen in dér Nahe dér Poiana 

Alibeg, namentlich den östlich und südlich derselben vorkommenden Tra¬ 

chyt für Syenit an. 

lm linken Gelúinge des südöstliclien Zweiges des oben erwalmten 

Ogasu Bascului sehen wir den Trachyt den Gránit durchsetzen (siehe die 

Skizze 1). Dieser ist — nach dér Bestimmung Dr. Schafarzik’s — ein 

Biotit-Andesin-Quarz-Andesit. 
Als denselben Typus bestimmte Herr Dr. Schafarzik den nördlich 

von dér Höhencote 479 Meter des Kusek-Grabens, auf dem gégén den 

Mosniacu hinauffübrenden, aber bereits aufgelassenen Wege vorkom¬ 

menden und gleichfalls den Gránit durchbrechenden Trachyt. Bezüglich 

dieses macht er die Bemerkung, derselbe sei so feinkörnig, dass die Gemeng- 

theile grossentheils nur unter dem Mikroskop wahrnehmbar seien. Dér 

ebenfalls von hier, doch vöm unmittelbaren Contact mit dem Gránit her- 

stammende Trachyt ist ein nicht náher bestimmbarer Plagioklas-Trachyt. 

In dér verwitterten, glanzlosen Grundmasse dieses befinden sich — nach 

Dr. Schafarzik’s freundlicher Mittheilung — kleine Playioklas-Mikrolithe. 

Dér Trachyt lásst an diesem Orte plattig-schalige Absonderung beobachten, 

sein Matériáié ist stellenweis porös-schlackig. Dem letzteren ganz ahn- 
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lichen Trachyt finden wir dann, in schmalem, auf dér Karte kaum aus- 

scheidbarem Gangé den Gránit durchsetzend, im Graben nDrdöstlich vöm 

letzteren Punkte, sowie noch an zwei Pnnkten westlicb vöm Nordende dér 

Poiana Iiuszek, auf dem zum Mosniacu führenden Wege. 

Die mediterránén, AblcugerLengén treten auf dem eingangs 

erwáhnten, durch dasYale Putna und den Délu Soci markirten, secundáren 

Senkungsgebiete auf, wo sie an dér Grenze dér krystallinischen Schiefer, 

des Quarzites und Serpentins in nordwestlicher Richtung über das Yale 

Tariia, den Delu Soci und Ogasu Suhaciu hin noch im Ostgehánge des 

Délu Tariia bis zum Höhenpunkte 480 Meter von Craieste zu ver- 

folgen sind. 

Bezüglich des Materials dieser Ablagerungen kann ick auf das in 

meinem vorjáhrigen Bericht Gesagte verweisen. Dér Biotit-Bláttchen füh- 

rende Trachyttuff findet sicli südlich vöm Berge Dilma, auf dér Wasser- 

scheide zwischen V. Putna und V. Tariia, als Einlagerung wieder; er falit 

discordant gégén das Grundgebirge ein. Das Conglomerat ist auch hier nur in 

grossen Trümmern, nicht Bánken, dem Sckotter- und Sandcomplex einge- 

lagert; unter dem letzteren folgt ein máchtiger Thoncomplex. Im linken 

Gehánge des Ogasu Suhaciu, bei den letzten (nördlichsten) Koliben (Bret- 

terhütten) beobachtet mán im Thone eine bláuliche, harte, etwas sandige 

Kalkmergel-Bank. Unter dem Thon lágert Sandstein und zíemlich festes, 

bláuliches Conglomerat. Im Schotter zeigen sicli von verkohltem Treibholz 

herrührende Lignitschnürchen. Petrefacte fand ich auf diesem Terri¬ 

tórium nicht. 

Die dilnvialen Ablagerwngen, als Absátze des einstigen 

Flusslaufes, finden wir zum Theil in ziemlich betráchtliclier Höhe über dér 

heutigen Thalsohle (auch über 100 Meter Niveaudifferenzen) im linken 

Gehánge des Minis-Thales, vöm Südabfalle des Babintiu maré an bis zum 

Nordende dér Zagradia genannten Gegend, daher bis zűr Ausmündung 

des eigentlichen Ponyászka-Tliales. 

Diese Sedimente bestehen aus bisweilen mit grobem, thonigem Sand 

zusammen auftretendem Schotter und Thon. Dér erstere zeigt gewölinlich 

grosse Geschiebe, dér letztere ist ein gelber, záher, oder röthlicher Lehm. 

Bei kleinen Diluvial-Terrassen (Westgehánge des D. Tariia) beobachtet mán 

das Verháltniss auf die Art, dass dér Lehm das Plateau selbst überdeckt, 

wáhrend die grossen Gerölle am Rande dieses liegen. Durch Abwaschung 

des Lehmes námlich tritt am Rande des Plateaus dér tiefer liegende 

Schotter zu Tagé. 

In dér Zagradia, unweit dér Csárda (südöstlich derselben), treffen wir 

im Gehánge und am Berge östlich bei dér Höhencote 431 Meter röth- 

lichen Thon, dér hier zűr Ablagerung gelangte, bevor die Wásser dér mit 

dem heutigen Ponyászka-Bache vereinigten Minis iliren Weg durch die 
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den Abíiuss verlegenden Kalkfelsen sich gebahnt hatten. Diesel- röthliche 

Thon schliesst stellenweise nebst Stückenvon verwitterten krystallinischen 

Schiefern, Cárbon-Conglomerat und mesozoischen Kaikén viele bláuliche 

Kaik- und eisenreicbe Concretionen in sich. Das Innere einer solchen 

grösseren Concretion besteht aus Kaik, die iiussere Rinde aus Rotheisenerz. 

Kalktuff-Bildungen íinden sich auf dem Gebiete des mesozoischen 

Kalkzuges in kleinen Partieen an beiden Ufern sowohl des Ponyászka- 

Thales als dér Minis-Thalenge; am Südabfalle des Babintiu maré stiess 

ich in einem Graben auch in dér krystallinischen Schieferzone auf einen 

ganz kleinen Ivalktnff-Fleck. Diese Kalktuffe sind zumTheil vielleicht noch 

als diluviol, grösstentheils aber wohl als alluvial zu betrachten. 

Ihre Bildung geht auch gegenwártig fortwáhrend vor sich, vvovon 

wir uns unter Anderem an jener Stolle des von dér Coronini-Quelle abflies- 

senden Baches überzeugen können, wo derselbe vor seinem Abfall in die 

Minis in einem kleineren Katarakt über die Kalkfelsen herabstürzt. Hier 

sehen wir letztere mit einer dünnen Kruste von Kalktuff überzogen. Das 

kleine Plateau bei dér Brücke (am rechten Ufer dér Minis) besteht ganz 

aus Kalktuff; dieser ist hier in namhafterer Máchtigkeit abgelagert. 

Was die VevweTlclbarJceit dér auf dem besjirochenen Gebiete 

vorkommenden Gesteinsarten und Mincralproducte betrifft, so reprasen- 

tiren diese, hauptsachlich dér im Gebirge mehr-weniger schweren Zugang- 

lichkeit wegen, einstweilen einen mehr akademischen, als wirlich prak- 

tischen Werth. Zűr Orientirung will ich indess auf die folgenden aufmerk- 

sam machen. 

Dér in dér Náhe dér Poiana obcila, sowie auf dér Culme frentarilor 

sichvorfindende, aasgezeichnet platiige, graue Glimmergneiss wáre zu PJiaster- 

plattén geeignet. Dér nordöstlich dér Poiana Murescului, nahe dér 922 M. 

hohen Kuppe auftretende dichte, quarzitische Gneiss wiirde bei Baaten zu 

Fundamenten ein sehr gutes Matériái liefern. Dér in meinem vorjahrigen 

Berichte aus dem Pattas-Bachbett erwahnte, ganz dünnschiefrige, krypto- 

krystallinische Aktinolithschiefer würde eine den Bachschiéfern ahnlichc 

Verwendung zulassen. Derartige Gesteine finden wir innerhalb dér 

III. Gruppé dér krystallinischen Schiefer noch an melireren Punkten. 

Dér gleic-hfalls bereitsvoriges Jahr erwahnte, reine, weisse Quarz (Milch- 

quarz), dér am «Munte», nordöstlich vöm «Grossen Adlerbadu, in máchtige- 

ren Felsen zu Tagé heraussteht, würde bei dér Glas-, noch mehr aber bei dér 

Porzellanfabrikation ein sehr gesuchtes Matériái abgeben. Nebenbei, quasi 

als Curiosum, sei hier auch des bei Neu Borloven (im Ogasu Goronecsina) 

gebrochenen Granat-Glimmerschiefers Erwáhnung gethan, aus dem zu 

localem Bedarf Mühlsteine erzeugt werden. In den primitíven Mühlen dér 

dortigen Bevölkerung entsprechen auch diese Mühlsteine. 

Das in den vorangegangenen Zeilen erw'iihnte, etwas reichlichere 
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Pyrit-Vorkommen bei dér Ausmiindung des Tariia-Thales ist keiner grös- 

seren Beachtung werth, in dieser Hinsickt noch mehr hervorzubeben ist 

dér nördlich von Mer, in einem Graben sich zeigende, zum Theil ziemlich 

reine Grafitgehalt. Dieser könnte eventuell bei Herstellung von Schmelz- 

tiegeln und anderen feuerj'esten Gef (issen, zum Schmieren von Maschinen- 
thcilen etc. Verwendung finden. 

Dér Gránit wurde — wie ich bereits erwáhnte — zum Teichdamm- 

baue gebrochen, aus dem Granitit aber werden im rechten Gehánge des 

Kuszek- Grabens, sowie am Mosniacu, imErfordernissfalle Mühlsteine erzeugt. 

lm Kuszek Graben wird dér diesbezügliclie Bedarf dér Colonie Ponyászka 

und dér Gemeinde Bozovics gedeckt, die am Mosniacu arbeitenden Doma- 

ner aber liefern die MüMsteine nach Werschetz und weiter. Diese Gesteine 

wáren aber auch zuanderenZwecken,wiebeispielsweise gescliliffen undpolirt, 

zu Monumenten oder monumentalen Gebauden sehr geeignet. Im rechten 

Gebánge des Ponyászka-Thales (Abfall des Berges mit dér Poi-Kuszek) liesse 

sich durch Grabungen wahrscbeinbcb auch ein reines kaolinisches Matériái 

aufschliessen; das an dér Oberfláche vorkommende ist von oben durch 

Wasser herabgetragenes Matériái verunreinigt oder wenigstens nicht 

genügend rein. 

Den Serpentin, namentlich den sog. edlen Serpentin, könnte mán 

eventuell zu Schmuckgegenstanden, das Gestein überhaupt aber zu viel- 

erlei geschnittenen und gedrehten ütensilien verarbeiten. 

Dér Quarzit würde, seiner oben skizzirten Eigenschaft zufolge, zűr 

Strassenbeschotterang ein sehr gutes Matériái abgeben. 

Dér reine, hornsteinfreie Kaik des Kreidesystems liefert zum Kalk- 

brennen ein ausgezeichnetes Matériái, und wird zu diesem Zwecke auch, 

wenngleich nur in untergeordnetem Maasse, thatsáchlich benützt. 

Dér zwischen Poiana und Ogasu Alibeg auftretende Trachyt wáre 

zűr Herstellung von Würfeln zu Pjiasterungen vorzüglich verwendbar. 

Ein gewisser Theil des mediterránon Thones würde zűr Anfertigung 

von Ziegeln ein gutes Matériái abgeben, dér Kalktuf hingegen kann bei 

Bauten gute Verwendung finden. 

* 
* * 

Schliesslich erfülle ich nur eine angenehme Pflicht, indem ich dem 

königl. Förster, Herrn Josef Faller, auch an dieser Stelle meinen aufrich- 

tigen Dank sage íür die Zuvorkommenheit, mit dér er den besten Theil 

des árarischen Forsthauses in Ponyászka mir zűr Verfügung zu stellen 

so freundlich war. 
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6. BERICHT ÜBER DIE IM JAHRE 1884 EN DÉR UMGEBUNG 

VON ORAVICZA—ROMÁN-BOG SÁN DURCHGEFÜHRTE GEOLO- 

GISCHE DETAIL-AUFNAHME. 

Von 

Julius Halaváts. 

lm verflossenen Jahre setzte icli die geologisclie Specialaufnahme in 

dér Umgegend von Oravicza—Eomán-Bogsán fórt, welche sich im Osten 

dem in den früheren Jahren aufgenommenen Aufnalims-Gebiete anschliesst. 

Als östliche Grenze des fraglichen Gebietes ist die in dér Partié zwiscben 

Illadia und Goruja auftretende mesozoiscbe Bildung zu betracbten. Das 

von mir aufgenommene Terrain falit auf die naclifolgenden Blátter dér 

im Maassstabe von I : 25,000 angefertigten Generalstabs-Karte, u. zw.: 

Zone 26 95 24 24 

Col. XXV ^ ’ XXV XXV XXV xxv "s< )’ (^e e'nen 
chenraum von 309 □Kilom. (5‘3 DMeilen) umfassen. 

Dér westliche Theil des zwiscben diesen Grenzen sich erstreckenden 

Gebietes ist dórt, wo die neogenen und tlieilweise diluvialen Bildungen zu 

Tagé treten, ein Hügelland (mit einer Hőbe von 150—250 M. über dem 

Meeres-Niveau), wábrend dér östliche Theil, dér einstige Strand, eine Gebn-gs- 

Gegend ist (mit einer Hőbe von 300—650 M. über dem Meeres-Niveau). 

An seiner Zusammensetzung betbeiligen sich nachfolgende Bildungen, 

und zwar: 
1. Krystallinische Scbiefer, 

2. Mesozoischer Kaik, 

3. Granatfels, 

4. Trachyt, 

5. Die sarmatische Stufe, 

6. Die pontiseben Scbicbten, 

7. Diluviale Ablagerungen und 

8. Recente Bildungen. 

Im Nachfolgenden will icb über diese Bildungen in dér obigen Reilien- 

folge eine kurze Scbüderung gébén. 

1. Krystallinische Schiefer. Diese setzen den östbeben Theil meines 

Aufnabms-Gebietes zusammen, und bilden einen gégén Norden immer mebr 

sich verbreiternden Zug. 

Dér Ausgangspunkt dieses Zuges liegt südlich vöm Karas, bei Illadia, 

wo icb denselben in seiner ganzen Breite beging, und erscheint derselbe über 

Csiklóva, Oravicza bis Majdan als ein schmaler Streifen, wáhrend er síeli in dér 
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Umgegend von Agadics, Kis-Tikván, Zsittin und Goruja plötzlich erweitert. 

Bie westliclie Grenze dieses Zuges bezeiclinet die durch die Ortschaften 

Illadia, Eomán-Csildova, Román-Oravicza, Majdán, Agadics und Klein-Tikván 

gezogen gedachte, knieförmige Linie, über welclie binaus sicb bereits die 

Schichten dér sarmatiscben Stufe befinden, wáhrend östlicb jene fást gerade 

Linie die Grenze bildet, die mán vöm östlichen Ende von Illadia über den 

in Német-Csiklova, in dér Náhe dér röm.-kath. Kirche befindbchen Ivalkofen, 

in Német-Oravicza durch den grossen Teicli, am westlichen Ende von Csuda- 

novecz und in dér unmittelbaren Náhe von Goruja durch den Sattel zwischen 

Gyalu olbis und Facza mika bis zűr Einmündung des Gerlistye-Baclies in 

den Karas-Fluss ziehen kann. Jenseits die ser Linie treten die mesozoi- 

schen Bildungen zu Tagé. Unweit dieser Grenze erliebt sich das krystal- 

linische Schiefergebiet etwas liöher als 400 M. über das Meeres-Niveau, von 

hier aber neigt es sich sanft herab bis zum Alluvium dér Ivaras, beziehungs¬ 

weise bis zu den aus sarmatiscliem Sediment gebildeten Hügeln, bis auf eine 

Meereshöhe von ca. 200 M. 

Ben vöm Inundations-Gebiete dér Ivaras nördlicli liegenden Tlieil dér 

krystallinischen Schiefer konnte ich im Sommer niclit in seiner ganzen 

Breite begehen, sondern untersuchte blos das westlicli von dér Wasserscheide 

dér Baclie Dognácska, beziehungsweise Moravicza und des Gerlistye-Baches 

auftretende Yorkommen. In dieser Gegend kann mán die ersten Spuren dér 

krystallinischen Schiefer am rechten Ufer dér Karas, bei Nagy-Tikván, 

unmittelbar unter den spáter zu behandelnden sarmatiscben Sandsteinen 

beobachten; nördlich von diesem Punkte gewinnen sie inimer mehr Tátrain, 

treten bei Yalye Nadrasuluj unter dér neogenen Becke noch einmal hervor 

und ziehen dann weiter bis in die Gegend von Kernyécsa, Boklin, Binis und 

Román-Bogsán. In jener Partié, wo dieselben unter dem neogenen Sediment 

verscliwinden, erreiclien die durch dieselben gebildeten Hiigel auch hier 

kaum die Hölie von 300 M., die östlich liegende Wasserscheide aber erhebt 

sich plötzlich bis zűr Hölie von 500—600 M. über das Meeres-Niveau. 

Unter den zwischen diesen Grenzen auítretenden krystallinischen 

Schiefern spielt ein melir-weniger grünlicher Chloritgneiss eine hervorra- 

gende Rolle, welcher kleine Feldspath- und Quarz-Ivörner in sich schliesst, 

und durch Zuríicktreten des Eeldspathes in Chloritschiefer übergeht. Unter 

seinen Schichten finden sich nicht selten solche, in denen dér Quarz vor- 

herrschend wird, die Chloritblattclien sehr Idein werden, sogar gánzhch 

verscliwinden, und es entsteht ein Quarzit. In dér Gegend von Agadics und 

Kis-Tikván gesellt sich ein chloritischer Phyllit und Serpentin zu ihnen, 

welche Gesteine hier eine bedeutendere Entwickelung erlangen. 

Bie quarzreichen Chloritschiefer, beziehungsweise Quarzite enthalten oft 

accessorische Bestandtlieile, unter denen am háuflgsten Graphit vorkommt. Ber- 

artige graphitische Schiefer fand ich in Csiklova in dem in dér Náhe dér röm.- 
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kath. Kirche einmündenden Graben, dann in dér Umgebung von Zsittin und 

Dokiin. Oestlich von Majdan sind die fraglichen quarzhaltigen Chloritschiefer, 

besonders in dér Nahe vöm Trachyt, mit Kupfererz imprágnirt, wáhrend dér 

in einem Seitenzweige des Valye Kuptyora vorkommende Quarzit Antimonit 

führt, welcher ehemals sogar bergmannisch gewonnen wurde. Ueberhaupt ist 

in dieser Gegend oft auf Erze, jedoch mit wenig Erfolg, geschürft worden, 

was die zalilreichen Halden an den Leimen beweisen. Bei Zsittin kommen 

in denselben ebenfalls Kupfererze vor. Eisenerz zeigt sich ebenfalls an meh- 

reren Stellen; allé diese Vorkommnisse habén jedoch keinen practischen 

Werth, weil die Erze in unbedeutender Menge und nur als Impragnationen 

auftreten, daher auch ihre Gewinnung niclit lohnend ersclieint. Endlich bei 

Agadics, im Ogasu Nyamczuluj ist ein Serpentin siclitbar, in welcbem 

Asbest, ein Mineral vorkommt, welches in neuerer Zeit eine grössere Bedeu- 

tung erlangt hat. Dér Asbest sclieint hier Spalten auszufüllen, dérén Breite 

zwischen einer Fingerbreite und 2 Dm. variirt. 

Wenn wir nun unsere krystallinischen Schiefer in jene Gruppén ein- 

reihen wollen, welche Herr Director J. Böckh in den in dér Almás-Gegend 

entwickelten krystallinischen Schiefern aufstellte, so kann ich nicht den 

geringsten Zweifel darüber hegen, dass ich es hier mit dér Fortsetzung dér 

oberen Gruppé dér krystallinischen Schiefer zu thun hatte. 

Die Lagerung unserer krystallinischen Schiefer ist durch Faltungen 

und Yerwerfungen vielfach gestört, besonders im Süden, wo die Schichten 

nacli den verschiedensten Richtúngen mit 30—90 Grad verflachen, und blos 

im nördlich gelegenen Theile etwas normaler werden, indem dieselben im 

Allgemeinen nach SO (hóra 8—9) einfallen, obzwar auch hier Verflachen 

mit gerade entgegengesetzter Bichtung nicht fehlen. 

2. Mesozoische Bildungen. Einige vereinzelte Schollen dieser Bildun- 

gen, die den krystallinischen Schiefern aufgelagert sind, fand ich von Síid 

gégén Nord an folgenden Stellen: 

Nordwestlich von Csiklova, unmittelbar auf dem oberhalb dér Ortschaft 

vöm Gyalu maré herabziehenden Bergrücken, wo ein schmaler Streifen, dér 

sich bis in das Thal hinabzieht, den Chloritgneiss überlagert. Hier kommt 

auch ein grauer Kalkstein mit Hornstein vor. Ferner fand ich südlich 

von Oravicza zwischen den Obstgarten eine graue Kalkstein-Scholle. 

Nördlich von Oravicza tritt oberhalb dér Stadt im Hangenden dér krystalli¬ 

nischen Schiefer und mit dem gleich zu besprechenden Granatfels vergesell- 

schaftet ebenfalls eine grössere graue, hie und da von Kieselsaure durch- 

drungene Kalkstein-Partie auf. 

Bei Kernyécsa, im Yalye satului sind zwischen den krystallinischen 

Schiefern zwei grössere Kalkstein-Partien eingeschaltet. Die Fortsetzung bű¬ 

det jener kleine Schollen, welcher südlich vöm Moghila auftritt. Dér hier 

vorkommende Kalkstein hat eine lichtgraue Farbung und bildet machtige 
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Bánke, die zu beiden Seiten des Thales ein entgegengesetztes Yerfláclien 

zeigen. 

Welchen Theil dér mesozoischen Periode diese Kalkschollen vertreten, 

muss vorláufig dahingestellt bleiben, da -— mit Ausnahme des Kernyécsaer 

Yorkommens—esmir nicht gelang, organisclie Beste in denselben zu entde- 

cken. Uebrigens kann dér Kaik von Kernyécsa vorláufig ohne Zögern ebenfalls 

zu dieser Kategorie gerechnet werden, da icli in demselben blos einige Fora- 

miniferen-Durchschnitte beobacliten konnte. Wenn dér im Osten auftretende 

mesozoische Zug eingehend untersueht sein wird, dann dürfte es vielleicht 

gelingen, auf Grund dér petrographischen Aehnlichkeit das Altér auch 

dieser Kaiké genauer festzustellen, bisVlaliin muss diese Frage als eine offene 

betrachtet werden. 

3. Granatfels. Nördlich von Oravicza kommt in Begleitung des früher 

erwáhnten quarzhaltigen Kalkes eine licbtgelbe, felsitartige, diclite Gesteins- 

art vor, die eine isolirte, 483 M. hőbe Kuppe Ibidet und viel Gránát fülűt. 

Diese Bildung, dérén Benennung (Granatfels) von Cotta * lierrührt, und die 

er für eine Contact-Erscheinung hált, erstreckt sicli in nördlicher Bichtuug 

ziemlich weit über das Kosovicza-Tlial liinaus und ist im Westen und Süden 

vöm krystallinischen Schiefer, im Osten hingegen tbeilweise vöm Trachyt 

und dem obigen quarzháltigen Kaiké begrenzt. 

Dieser Granatfels ist im Kosovicza-Tbale erzbáltig und es wurden 

daselbst aucb mehrere Stollen getrieben; die auf den Halden lierumliegen- 

den Bruchstücke habén liáufig Malachit- oder Azurit-Ueberzüge, die als ein 

Verwitterungs-Product und Metamorphosen-Bildung zu betrachten sind. 

Am Contact mit dem Kaik tritt Gold auf, auf welches innerhalb dér Ortschaft 

ein Stollen — dér Elisabeth-Stollen — getrieben wurde. Als icli midi in dér 

genannten Gegend aufhielt, war blos dér in die krystallinischen Schiefer 

getriebene vordere Theil dieses Stollens befahrbar, so dass ich den Fundort 

des Goldes nicht mehr sehen konnte. Cotta, dér nocli Gelegenlieit hatte, 

dieses Vorkommen an Őrt und Stelle zu studiren, beschreibt diese Bildung 

eingehender auf Pag. 58 seiner obgenannten Arbeit. Ilim stand die alté 

Aufnahms-Karte dér österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellscliaft zu Gebote, 

und indem er von dem in Bede stehenden Granatfels und dessen Erzgehalt 

spricht, findet er es befremdend, dass derselbe nicht mit dem Trachyt (nacli 

ilim Bánátit) in Berührung steht, wáhrend die übrigen -— ausserlialb meines 

Aufnahms-Gebietes liegenden — analógén Erzvorkommnisse sich überall 

am Contact mit dem Trachyt befinden. Die genannte Karte aber ist an dieser 

Stelle fehlerhaft, es ist námlich auf derselben zwischen dem Trachyt und Gra¬ 

natfels ein ziemlich breiter Streifen von krystallinischen Schiefern verzeich- 

net, die ich nirgends auffinden konnte; hingegen konnte ich beobacliten^ 

* Cotta B. Erzlagerstatten im Bánát und in Serbien. Wien. 186t. 
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dass dér Trachyt mit dem Granatfels thatsáchlich in Berührung steht, daker 

auch hier jene Regei sicli geltend macht, welcke v. Cotta auf Grund seiner 

vorzüglicken Untersuchungen bezüglickdieser Erzlagerstátten aufgestellt hat. 

4. Trachyt. Dem Trachyt begegnete ich an mekreren Stellen meines 

heurigen Aufnahms-Gebietes: 

Bei Ihadia, südlich von dér Ortschaft im südlichen Winkel des krystal- 

hnischen Schieferzuges befindet sicli ein kleiner Stock, dér aber infoige dér 

Einwirkung dér Atmospkárilien zu Grus zerfállt. 

Bei Oravieza kommt dieses Gestein ebenfalls vor, und bricbt an meli- 

reren Stellen bervor. Unter diesen ist dér in den krystalhnischen Schiefern 

auftretende scbmale Gang bervorzubeben, dér in dem binter dem Kloster 

liegenden Graben, ungefábr gegenüber dem Pulvertburm beginnt, und sicb 

auf die andere Seite des Tbales hinüberziehend beiláufig in dér Mitte dér 

nacli Csiklova fübrenden Strasse, sowie im Graben derselben Strasse sicbtbar 

ist und dann kis zum Stocke bei Csiklova dahinziebt. Dieser Gang ist durch 

die Atmosphariken ebenfalls angegriffen, es fiúdén sicb jedocb bie und da 

auch weniger verwitterte Stücke. Das von mii' mitgebracbte Handstück ist 

im Allgemeinen ein grauhch gefárbtes Gestein von granitiscber Textur, wel- 

cbes aber an einzelnen Theilen, wahrscbeinlicli durch Eisenoxyd roth gefarbt 

und neben weissem (oder rothem) Feldspatli aus Amphibol, Biotit und sehr 

untergeordnet aus Quarz zusammengesetzt ist. 

Ebenfalls auf dér Südseite kann im Wasserrisse, dér sicb binter dem 

Garten des Herrn Cassiers Alois Szabó befindet, eine dünne Apopliyse 

beobacbtet werden.* 

Am südlicken Abbange des Tbales kommen — auf meinem Aufnahms- 

Gebiete — blos diese beiden unbedeutenden Apopbysen vor. Am nördlichen 

Abbange aber bricbt derselbe in dér Nahe dér jenseits des grossen Teicbes 

gelegenen Háuser schon macbtiger bervor, wo derselbe zwiscken die krystalli- 

niscben Scbiefer und die mesozoischen Bildungen eingesclialtet ist. Weiter 

drangt sich die Trachyt-Apopliyse zwiscken die krystalhnischen Scbiefer, 

wird bier immer dünner und erleidet an dér Kreuzwiese in dér Nake dér 

Kapclle eine kurze Unterbrechung, um spáter wieder zu Tagé tretend, sicb 

als macbtiger Stock bis Majdán kinzuziehen. Oestlicb wird dieser Stock von 

krystalhnischen Schiefern, westlich ■— über den Contact mit dem Granatfels 

binaus — vöm sarmatiscken Sedimente, dann bei Majdán ebenfalls von 

krystallinischen Schiefern begrenzt, so dass die hier sicb verschmálemde 

Partié ganz zwiscken die krystalhnischen Scbiefer eingeschaltet ist. Dieser 

* Bei clieser Gelegenheit kann ich die freundliche Bereitwilligkeit des Herrn 

Domanen-Verwalter-Stellvertreters Sámuel Húsz nicht unerwahnt lassen, dem ich 

das Auffinden derselben zu verdanken habé, was mir ohne ihn kaum gelungen 

wáre, und spreche ihm liiefiir auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus. 
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Stock ist an dér Oberflácke au eh meist verwittert und grusig. Bei Majdan 

wurde jedocli dér Trachyt im Gemeinde-Steinhruch durch Johann Bibel 

für die Stadt Szegedin gebroclien und hier können leiclit frische Exemplare 

gesc-hlagen werden. Dér hier gebrochene Trachyt hat eine lichtgraue Fár- 

bung, ist holo-krystallinisch; unter seinen Bestandtheilen ist dér weisse 

Feldspatli in grossen Krystallen mit Zwillingsstreifung (in dér Flammen- 

reaetion nach Dr. Franz Schafarzik Andesin) vorherrschend, zu welcliem 

sich untergeordnet grosse, theilweise chloritische Saulén von Amphibol, 

dann kleine Biotit-Bláttchen und einige Quarz-Körnchen gesellen, so dass 

das Gestein ein Biotit-Andesin-Quarz-Trachyt oder richtiger ein Quarz- 

Andesit ist. In unserem Trachyt sind die Erz-Imprágnationen ziemlich 

liáufig und wie verlautet, hat auch J. Bibel in den Steinbrüclien eine 

grössere Menge von Erzen producirt, dér Erzgehalt des Gesteines ist jedoch 

nicht so bedeutend, dass er Yeranlassung zűr Anlegung eines regelmássigen 

Bergbau-Betriebes bieten könnte. Nördlicli von Kis-Tikván, in dem Graben, 

dér auf dér Karte nicht benannt ist, fand ich zwischen den krystallinischen 

Scliiefern einen kleinen linsenförmigen Stock, dessen Gestein auch zu Grus 

zerfiel. 

Schliesslich befindet sich noch weiter nördlicli ein máchtiger Stock 

zwischen Nagy-Szurduk und Forotyik, von dessen westlicher Partié ich 

bereits in meinem Bericht von 1883 * Erwálmung getlian habé; heuer war 

ich blos mit dér Kartirung dér östliclien Partié bescháftigt. Dér hier vor- 

kommende Trachyt sieht dem von Májdán zűr Yerwechslung áhnlich, ist 

ebenfalls ein Biotit-Quarz-Trachyt, in welcliem nach Dr. Franz Schafarzik 

aber zweierlei Feldspátlie: ein fleischrother Orthoklas (Loxoklas) und ein 

grünlich-weisser Andesin mit Zwillingsstreifung vorkömmt. Neben diesen 

Gemengtheilen sieht mán noch einen grünlichen Amphibol und einzelne 

glánzende schwarze Biotit-Bláttchen. Dér Quarz tritt makroskopisch nicht 

besonders hervor, unter dem Mikroskope hingegen sieht mán háufig Körner 

von mássiger Grösse. Dieser dreieckförmige Stock versehwindet im Norden 

und Síiden unter den pontischen Schichten und an dér Ostseite wird der- 

selbe von den krystallinischen Schiefern begrenzt. 

Das neogene Sediment. 

Westlich von dem aus den oben gescliilderten krystallinischen Schie¬ 

fern, beziehungsweise aus Trachyt bestehenden Strandgebirge befindet sich 

ein Hügelland, welches vorwiegend durch das Sediment dér Neogen-Sectiou 

gebildet ist. In den Schichten, welche in dér fraglichen Partié des grossen 

ungarischen Neogen-Beckens zu Tagé treten, konnte ich nur die beiden obe- 

* Földtani Közlöny, Bd. XIV. p. 403. 

Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 33 
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ren Schichten dér Neogenzeit, námlich die sarmatische und pontisclie Stufe, 

beobachten, wáhrencl die tiefere Mediterran-Stufe* an keiner Stelle meines 

heurigen Aufnahms-Gebietes zu Tagé tritt. 

5. Sarmatische Stufe. lm Jahre 1881 besuchte ieh die zwisclien 

Csiklova und Oravicza gelegene Partié des Neogen-Beckens bis zuin Lissava- 

Bache bei Majdan und Greovácz und in meinem Berichte (Földtani Közlöny 

XII. Bd., P. 146.) erwahnte ich, dass die sarmatische Stufe in dér Gegend 

von Csiklova-Oravicza-Rakitova aus grobern Ivalkgerölle, Schotter, Conglo- 

merat, Sand und Sandstein besteht. Heuer verfolgte ich nun diese Bil- 

dung in dér nördlich vöm Lissava-Bache liegenden Partié, und fand die 

Fortsetzung derselben bei Majdán, Agadics und Kis-Tikván, wo sie imrner 

schmaler werdend, dér einstigen Strandlinie folgt. 

Zwischen Majdán und Agadics nimmt diesel- Zug eine nord-südliche 

Richtung an, die bei dér letzteren Ürtschaft plötzlich in eine westliche über- 

geht. Lángs des Lissava-Baches fand ich ebenfalls ein grobes Matériái, wel- 

clies aus Kalkstein, Quarzit und aus Bruchstücken von krystallinischem 

Schiefer zusammengesetzt und zwischen Rakitova-Majdán in den Einschnit- 

ten dér Oravicza-Aninaer Bergbahn deutlich aufgeschlossen war. Gégén 

Norden zu verschwinden die groben Gerölle-Zwischenlagen und an ihre 

* Dass dieselbe jedoch in dér Tiefe vorhanden ist, wurde bereits in meinem 

Berichte vöm Jahre 1881 (S. Földtani Közlöny XII. Bd. Pag. 146.) nachgewiesen, da 

es mir an einer Stelle südlich von Csiklova gelungen ist Petrefacte zu finden, die 

das Vorhandensein des Sediments dér Mediterran-Stufe beweisen. Heuer besuchte 

ich wieder diesen Fundort und es gelang mir durch wiederholtes Sammeln die bereits 

erwáhnten Formen durch neue zu bereichern; desshalb erachte ich es nicht fiir 

überflüssig, diese kleine Fauna nochmals anzuführen : 

Ostrea, sp. 

Arca lactea, Linné. 

Cardium cfr. edule, Linné. 

Corbula carinata, Dui. 

Buccinum vindobonense, Ch. May. 

— Schönni, B. Horn. & Au. 

Cerittiium, sp. (cf. lignitarum, Eichw.) 

— pic.tum, Bast. 

— nodoso-plicatum, M. Horn. 

NaHca helicina, Brocc. 

Neritina pi.cfa, Fér. 

Helix, sp. 

Durch die Freundlichkeit des Herrn Dománeu-Verwalter-Substituten Sámuel 

Húsz erhielt unsere Anstalt noch einen weiteren Beleg, wodurch das Vorhanden¬ 

sein dér Mediterran-Stufe in dieser Gegend bestatigt wird. In Román-Oravicza wurde 

námlich in dér Náhe dér Paraffin-Fabrik, in jener Gasse, dérén Fortsetzung die nach 

Brostyán ftihrende Strasse bildet, vor einigen Jahren ein ll-2 M. tiefer Brunnen 

abgeteuft, wo in einer dér aufgeschlossenen Schichten — in einem rohen Standstein 

mit kalkigem Bindemittel — Clypeaster sp., Conus sp. (Steinkerne) gefunden wurden. 
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Stelle tritt im weiss-gelben Quarz-Sand ein Scliotter vorwiegend aus krystal- 

linischem Scliiefer bestehend auf, dessen Stücke die Grösse eines Eies 

erreichen. 

In diesem Theile ihrer Yerbreitung, östlich von Kis-Tikván, in dem 

die Ortschaft durcbziehenden Graben, unweit dér Stelle, wo die krystallini- 

schen Scliiefer des ehemaligen Strandes zu Tagé treten, ist eine íeinere 

Sandschichte hervorzuheben, die infoige des Vorkommens von organisclien 

Ueberresten eine Orientirung über das Altér dieser Schicliten gewáhrt. In 

dem dórt gesammelten Matériáié kommen nachfolgende Formen vor,*u. zw.: 

Peneropli Haueri, d’ORB. 

— austriaca, d’ORB. 

— Juleana, d’ORB. 

Pólystomella crispa, d’ORB. 

Nonionina granosa, d’ORB. 

Triloculina consobrina, d’ORB. 

— infiata, d’ORB. 

Quinqudoculina contorta, d’ORB. 

— triangularis, d’ORB. 

Gardium plicatum, Eichw. 

— obsoletum, Eichw. 

Tapes gregaria, Partsch. 

Cerithium picturn, Bast. 

Trochus sp. 

Columbella (Mitrella) carinata, Hilb. 

In nördlicher Richtung unweit vöm oben geschilderten Aufsclilusse dér 

sarmatischen Schichten in dér Gegend von Nagy-Tikván befindet sich ein 

zweites Yorkommen dér fragMchen Schichten, welclies jedoch eine von jener 

abweichende Entwickelung besitzt und eher als eine Fortsetzung des Yor- 

kommens beiYaradia** zu betracliten seindürfte. Bei Nagy-Tikván, unmittel- 

bar den krystallinischen Scliiefern aufgelagert, die am Fusse dér Hügel an 

dér Karas zu Tagé treten, kommt ein Schichtencomplex vor, dér aus Sand- 

stein, Kalkstein, Sand und Thonmergel zusammengesetzt ist und sich gégén 

Norden zu verschmálernd, unter den ponti schen Schichten verliert. 

Westlich von Nagy-Tikván, am Abhange des Hügels, wo sich dér Fried- 

hof befindet, wird dieses Gestein in mehreren kleineren und grösseren Brü- 

chen gewonnen; daselbst ist die nachfolgende Schichtenreihe aufgeschlossen: 

* Die Bestimmung dér Foraminiferen verdanke ich dér Freundlicbkeit meines 

Freundes A. Franzenau. 

** Bericht über die im Jahre 1S82 in dér Umgebung von Verseez durclige- 

führten Anfnabmen. Földtani Közlöny. XIII. Bd. Pag. 230. 

33* 
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1 —1*5 M. Humus ; 

3-0 )) bláulich-grauer gescliichteter Thonmergel, mit Aachen Con- 

eretionen; 

0-65 )> gelblicher, mergeliger Sand, mit einer festeren Sandstein- 

bank, in welcher Steinkerne von Gasteropoden eingeschlos- 

sen sind; 

2-0 )) gescliichteter, bláulich-grauer Thonmergel, darunter kalkige, 

Aaclie Concretionen; 

o-i )> eine gelbliche Sandsteinbank; 

o-i » gelber Quarz-Sand; 

2-15 )) ein, Quarz- und kryst. Schiefer-Schotter enthaltender san- 

diger Cerithien-Kalkstein mit Steinkernen von Foraminife- 

ren, Gasteropoden, Bivalven; 

0-85 )) durch 3—5 Cm. dicke, glimmerige Quarzsand-Schichte 

getrennte 5—15 Cm. dicke Sandstein-Bánke mit Abdrücken 

von Cerithium, Trochus, Cardium, Mactra, Modiola sp. 

1-0 )) grober, etwas zusammengebackener Quarz-Sand mit Ab¬ 

drücken von Cerithium, Trochus sp. 

— — cliloritischer Phyllit. 

Die Schichten sind in ihrer horizontalen Lage nicht gestört. 

In dér Arbeit Schröckenstein’s* ist von diesel- Gegend das Profil 

eines 18*65 M. (9° 5') tiefen Bohrloches bescbrieben (Pag. 178), dessen 

Schichten zwar im Allgemeinen mit dem im Steinbruche anfgescblossenen 

Schichtencomplex übereinstimmen, die Details diesel* Profile betreffend 

jedoch war es mir unmöglich eine Uebereinstimmung zu constatiren. Aus 

einer Schichte werden organische Beste angeführt, welche aber leider keine 

Anhaltspunkte bieten, da dieselben unrichtig bestimmt sind. Dér erwáhnte 

Passus lautet folgendermassen: ni' G" Grobkalk, gelblicli mit grober Sand- 

beimengung, vielen Ceritliien, Venericardia Jouanetti, Venus gregaria und 

Cardium apertum.» Seine übrigen Mittheilungen über die tertiáren Schichten 

clieser Gegend sind auch in dieser Weise gehalten. 

6. Pontische Schichten. Diese Schichten bilden auf meinem heurigen 

Aufnahmsgebiete eine südliche und eine nördliche Bucht, indem das Gebirge, 

welches durch den Szurduk-Forotyiker Trachyt-Stock, bezieliungsweise durch 

die über diesen hinaus auftretenden krystallinischen Schiefer gebildet wird, 

in Form einer dreieckigen Halbinsel in das Becken hineinragt. 

Die südliche Bucht betűidet sich bei Nagy-Tikván und Kernyécsa. In 

dieser beobachtete ich, unmittelbar dér früher besprochenen sarmatischen 

Bildung aufgelagert bei Nagy-Tikván einen thonigen Sand, dér selten zusam- 

* Sohröckenstein F. Die geologischen Verháltnisse des Banater Montan-Di- 

striktes. (Arbeiten dér geolog. Gesellscbaft für Ungarn. Bd. V. Pag. 58.) 
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mengedrückte Congerien und Cardien führt. In dér Gegend von Kernyécsa 

aber, wo bereits die hóhérén Hangend-Sehicliten zu Tagé treten, kommt 

untén ein weisser, glimmeriger Sand vor, welcher eine Machtigkeit von 

2—8 Cm. besitzt, flaclie Sandstein-Concretionen mit einem kalkigen Binde- 

mittel in sich schliesst, wáhrend über demselben ein durch Eisen melir- 

weniger gelb gefárbter Sand liegt. In dér unmittelbaren Nahe von Kernyé¬ 

csa zeigen die Schichten unweit vöm Strandé ein südwestliches Streichen 

mit 15 Grad (hóra 16), im Allgemeinen habén aber dieselben eine horizon- 

tale Lage. In diesen Hangend-Schicliten fand ich keine organischen Ueber- 

reste. 

Die nörclliche Buciit befindet sich in dér Gegend von Dokiin, Binis 

und Román-Bogsán. Die zerstörende Einwirkung des Wassers hat hier 

überall 10—15 M. tiefe Wasserrisse hervorgebracht; dér in diesen auf- 

geschlossene Sand verráth sich schon von weitem durch seine weisse Farbe. 

Unter dem spater zu Ijesprechenden gelben diluvialen Thon, dér das iinmit- 

telbare Hangende bildet, befindet sich ein gröberer Quarzsand, welcher süd- 

lich von Dokiin in den Seitenthálern des Yalye Satului eine grosse Menge 

von abgerundetem Quarzscliotter führt, dessen Stiicke die Grösse einer 

Erbse, ja sogar einer Nuss erreichen und infoige des grossen Gelialtes an 

verwitterten Feldspatli-Körnern zusammenhángende und maclitige Wande 

bildet. Unter diesern weissen Sand folgt ein weisser und gelber wechsella- 

gernder Sand, dér bei Dokiin ebenfalls viele verwitterte Feldspath-Körner 

führt. Bei Binis felilen die Feldspath-Körner. lm gelben Sand beobachtete 

ich háuíig Biinder, die besonders eisenhaltig sind und in diesen bilden sich 

auch Concretionen mit einem eisenlialtigen Bindemittel. Glimmer kommt 

in unseren Sanden verhaltnissmassig in geringer Menge vor. 

Bei Dokiin, sowie auch bei Binis befindet sich unweit des Strandes, 

unter diesen Sanden, in dem unteren, nicht zu Tagé tretenden Theile dieser 

Ablagerung eine bláuliche, fette Thon-Zwischenlage in dér Machtigkeit eines 

Meters, auf welches Yorkommen die in Binis blühende Thon-Industrie 

gegründet ist. 

In grösserer Entfernung vöm Strandé werden unsere Sande immer 

feiner und lehmiger. 

7. Diluvialer gelber Thon. Auf meinem heurigen Aufnahmsgebiete. 

tritt ahnlich wie in den vorigen Jahren, im Hangenden dér pontischen 

Sande, auf allén jenen Húgéin, die eine Meereshöhe von 200 M. überstei- 

gen, jener bohnerz-führende diluviale gellie Thon auf, welcher bereits in allén 

vorhergelienden Berichten behandelt wurde. In petrographisclier Hinsiclit 

weiclit derselbe von den übrigen nicht ab und zeigt sich auch hier als der- 

selbe braunlichgelbe, liie und da röthliche, immer bohnerz-führende unge- 

geschichtete Thon. Seine Lagerungsverhaltnisse sind ebenfalls dieselben, 

wie ich sie auf dem westlich liegenden Gebiete beobachtete, mán findet 
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den Thon námlich überall auf den Húgéin als Decke íiber dem pontischen 

Sande, wáhrend síeli an den Abhangen dér Sand verbreitet; nur tritt der- 

selbe hier in einem hóhérén Meeresnivean auf, was übrigens an diesen 

weit gégén Osten liegenden Punkten dér Gegend gerade aus jener fúr diese 

Bildung charakteristischen Regelmassigkeit folgt, mit welcher síeli diese 

Decke von hier aus sanft, aber stetig gégén die grosse Ebene des Alföld zu 

neigt. 

8. Alluvium. Die Bildungen dér Gegenwart sind hier blos durch die 

Sedimente dér Fiüsse und Bache vertreten, deshalb will ich hier auch die 

hydrographischen Yerhaltnisse dieses Gebietes besprechen. Die zahlreichen 

Bilche, welche dieses Gebiet in allén Riehtungen durchkreuzeu, gehören zu 

den Fluss-Systemeu zweier grosser Fiüsse: dér Karas und dér Berzava. Die 

Wasserscheide zwischen diesen beiden Flüssen bildet die durch den Gyalu 

Trainikuluj, Gy. Basuluj, Gy. Mercidie gezogene Linie. Die Gewásser des 

von dieser Linie südlich liegenden Gebietes strömen in die Karas; die dér 

nördlich liegenden Partié dagegen in die Berzava. Dér zwischen Goruja und 

Greovácz befindliclie Lauf dér Karas, welche hier auf ein breites Inunda- 

tions-Gebiet durchfliesst, falit in mein heuriges Aufnahms-Terrain, 

Dieser Elüss durclibriclit zwischen Goruja und Nagy-, beziehungsweise 

Kis-Tikván die krystallinischen Schiefer, dann die neogenen Ablagerungen. 

An beiden Ufern nimmt derselbe zahlreiche kleinere und grössere Báclie 

auf; von diesen sind ani linken Ufer die aus den mesozoischen Bildungen 

entspringenden Zsittin- und Lissava-Bach, am rechten Ufer dér aus den 

krystallinischen Schiefern entspringende Brkas-Bach zu erwáhnen. 

Die Berzava bildet mit ihrem Laufe zwischen Román-Bogsán und 

Zsidovin zugleich die nördliche Grenze meines Aufnahmsgebietes und durch¬ 

fliesst in SO—NW-licher Richtung ein von einem sandigen Sediment gebil- 

detes Inundations-Gebiet. Dieselbe nimmt am linken Ufer den Gerlistye- 

Bach in sicli auf, welcher seinen Urspfung in den von Dokiin östlich lie¬ 

genden krystallinischen Schiefern hat. 

Keiner von den genannten Flüssen ist schiffbar und diese Theile ihres 

Laufes habén den Charakter von reissenden Gebirgsflüssen. lm Sommer 

und überhaupt bei trockener Witterung sind diese Elüsse wasserarm, in dér 

Regenzeit aber — wie dies z. B. in den Monaten Juni und Juli des Jahres 

1884 dér Fali war — schwellen sie jedoch plotzlich an und ergiessen sich 

iiber ilir weites Inundationsgebiet, hiedurch gi’osse Yerheerungen anrichtend, 

nachdem diese Gebiete grösstentheils dem Ackerbau nutzbar gemaclit sind. 

Nutzbare Gesteine. 

In derselben Reihenfolge, in welcher ich die auf meinem heurigen 

Aufnalimsgebiete auftretenden Bildungen beliandelte, will ich nun im Nach- 
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íolgenclen einige Zeilen denjenigen Materialien widmen, die für praktische 

Zwecke verwendet werden oder sich zu solchen eignen würden. 

Die krystallinischen Schieftr habén für das praktische Leben keine 

besondere Bedeutung. Sie decken zwar, besonders bei Bauten, den Local- 

bedarf, dies geschieht jedoch meistens blos aus Mangel an geigneterem 

Matériáié. Wichtiger aber sind die accessorischen Bestandtlieile derselben. 

Die Erz-Imprágnationen sind viel unbedeutender, als dass sie — wie 

dies die Praxis zűr Genüge dargethan hat-—bergmannisch gewonnen werden 

könnten; dér bei Agadics vorkcmmende Asbest jedoch besitzt entschieden 

eine grössere praktische Bedeutung, besonders heute, wo die Yerarbeitung 

des Asbest eine immer grössere Bolle zu spielen beginnt. Durch Herrn 

Bergbauunternehmer Ludavig Horváth in Oravicza wurde derselbe zwar in 

grösserer Menge gewonnen, konnte aber bis heute noch nicht ahgesetzt 

werden. 

Erwahnenswerth sind ferner die stellenweise, besonders in dér Gegend 

von Oravicza, Máj dán und Agadics in grösserer Menge auítretenden Quar- 

zite, die sowohl wegen ihrer Quantitát als Qualitát soavoIü zűr Glasfabrika- 

tion als auch in Hütten als Zuschlags-Material verwendbar wáren. 

Abgesehen von den kleineren Yorkommen dér mesozoisclien Kaiké, 

koromén dieselben an einer Stelle, námlich bei Kernyécsa in solcher Menge 

vor, dass sie zum Kalkbrennen verwendet werden können, Avas auch tliat- 

sáchlich erfolgt, da dieselben in mehreren Oefen gebrannt werden, durch 

welclie die ganze Umgebung mit Bau-Kalk versehen wird. 

Dér Trachyt Avurde bei Májdán — Avie bereits erwáhnt — für die Stadt 

Szegedin gebrochen. Dieses Gestein Avürde sich besonders gut zu Trottoir- 

Quadersteinen eignen und es ist auch zu bedauern, dass in dieser Hinsiclit 

gar nichts geschieht, umsomehr, da keine einzige Stadt in Südungarn ein 

besseres Pflasterungs-Material besitzt. Wie ich hőre, soll damit ein Theil dér 

Stadt Versecz gepflastert worden sein, hiezu wurden aber nur rohe, unge- 

formte Stücke gebraucht. Bedeutender als die genannten ist das Yorkommen 

pes pontischen Thones bei Dokiin und Binis, dér in dér letzteren Ortschaft 

eine blühende Thon-Industrie ins Leben rief. Dér fragliche Tlion wurde einst 

bei den Eisenwerken dér österr.-ungarisclien Staatsbahn-Gesellschaft in 

Besicza zűr Fabrikation feuerfester Ziegel verwendet, wozu sich aber der¬ 

selbe nicht als das beste Rohmaterial erwies; von den Töpfern hingegen 

wird er in grosser Menge verarbeitet, so dass er dér ganzen Bewohnerschaft 

dér Gemeinde Binis eine fást ausschliessliche Erwerbsquelle eröffnete. Die 

1 M. dicke Thonschichte tritt nirgends an die Oberfláche; dér Tlion wird 

daher mittelst Scháchten geAvonnen. Als ich mich in jener Gegend aufhielt, 

Avar an dér nach Bogsán führenden Strasse, dann südlich vöm Dorfe im 

Valye Carin je ein Schacht in Betrieb, welche in einer Tiefe von ungefáhr 

8 —10 M. die Thonschichte erreichten. Die Scháchte habén einen klemen 
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Durchmesser, so dass sich darin ein Mann kaurn bewegen kann; die Seiten- 

wánde sind in ganz primitiver Weise mittelst einigen Brettern ausgekleidet. 

Diese Zimmerung (!) dient den Arbeitern zugleich als Leiter, auf welcher sie 

stehen und sicli den Trog mit Thon oder den Handeimer mit herausgescliöpf- 

tem Wasser von Hand zu Hand hinaufreichen. Ist aus einem Schachte auf 

diese Weise so viel herausgehoben, dass dér gewonnene Tlion für den Bedarf 

von 3—4 Werkstátten ausreicht, so lasst mán den Sckacht verfallen. Wer 

dann wieder Thon benöthigt, muss sicli einen neuen Schaclit abteufen, was 

jedocli meistens mit vereinten Kraften zu geschehen pílegt. lm Yalye Carin 

ist ein weisser Sand aufgeschlossen, darunter folgt ein gelber Sand; zwischen 

diesem und dann einem grünlichen Sand befindet sich die 1 M. dicke, blau- 

liclie, fette Thonschichte. 

Aus dem besagten Matériái werden Geschirre für den hauslichen 

Gebrauch verfertigt, die dér betreffende Töpfer meistens mit Getreide-Pro- 

dukten eintauscht; doch eignet sich dér fragliche Thon auch zűr Fabrikation 

von feineren Gegenstánden. 

7. DAS GEBIRGrE ZWISCHEN MEHADIA UND HEEKULESBAh IM 

COMITATE KRASSÓ-SZÖRÉNY. 

Von 

Dr. Franz Schafarzik. 

Da mir im verílossenen Jahre vöm hohen königl. ungar. Ackerbau> 

Gewerbe- und Handels-Ministerium auch nocli ein anderer Auftrag zu 

Theil wurde, dessen Ausführung den grössten Tlieil des Sommers bean- 

spruchte, konnte ich von dem mir von dér lobi. Direction dér königl. ung. 

geologischen Anstalt zűr Detailaufnahme zugewiesenen Gebiete, dér Urnge- 

bung von Mehadia-Orsova, in den letzten Wochen dér Campagne blos 

einen kleinen Theil cartiren, in Folge dessen ich auch meinen diesjiihrigen 

Aufnahme-Bericht ganz kurz in Folgendem zusammenfasse. 

Ich beging mimlich mittelst dér Blátter Z. 26, Col. XXVII Nordwest 

und Südwest dér Generalstabs-Ivarte im Maassstabe 1 : 25000 blos jenen 

keilfcrmigen, mit dér Spitze gégén Süden gerichteten Abschnitt des Gebir- 

ges bei Mehadia, welcher die Béla reka und die Cserna vor ihrem Zusam- 

menflusse unterhalb dér Ortscliaft Pecseneska von einander trennt. Wah- 

rend demnach die natürlichen Grenzen des zu beschreibenden Gebietes im 

Osten und Westen die beiden genannten Fiüsse sind, bietet imNordendas 

Thal von Bolvasnicza, ein Nebenthal dér Béla reka eine willkommene 

Marklinie. 

Dieser Gebn-gstheil ist das Ende jenes Auslaufers des siebenbürgiscli- 
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rumánischen Grenzgebirges, welcber vöm Eetyezát ab im mácbtigen Bogén 

gégén Südwesten und Síiden scbwenkt und sicb zwiscben das Banater 

Gebirge keilförmig bineinscbiebt. Dér Hauptrücken, zugleich die Acbse des 

Gebirges und Wasserscbeide zwiscben dér Cserna und Béla reka, verláuft 

anfangs in NNO—SSW-licher Richtung, dér südliche Theil dagegen, 

dér Seseminu genannte Ebeken nimmt ein entschieden südlicbes Strei- 

cben an, welches derselbe bis an’s Ende, bis zurYereinigung dér bei¬ 

den Fiüsse auch beibehalt. Von Nord gégén Síid gehend, stossen wir 

am Hauptrücken auf eine ganze Beibe aufgesetzter Kuppen, welche durch 

mebr oder weniger tief eingesclmittene Sattel von einander getrennt sind 

und dérén Hőben gégén Síiden zu successive geringer werden. Die wichti- 

geren Kuppen dieser Beibe sind von Nord gégén Süd folgende: Piain Pri- 

sesti 959 Meter — Culmea 840 Meter — Cron Mosului 789 Meter — 

Kuppe nördlich des Mobornicu 796 Meter — Perilor 768 Meter — dér 

langgestreckte Rücken des Seseminu ist sebon bedeutend niedriger, dessen 

südlicbes Ende, die Kuppe Culmea Dealului 593 Meter — namenlose 

Kuppe 463 Meter — Capu Dealului 468 Meter und scbliesslicb die Tbal- 

soble bei dér Vereinigung dér beiden Fiüsse Cserna und Béla reka 

120 Meter. 

Von den angefübrten Kuppen bilden namentlicb die nördlicben, wie 

Piain Prisesti, Culmea, Cron Mosului, Mobornicu und Perilor solche Kno- 

tenpunkte, von welcben kurze Abzweigungen theils nacli Osten zum Bette 

dér Cserna, tlieils in entgegengesetzter Richtung gégén die Béla reka zu 

ausstrahlen, die bin und wieder von ganz ansehnlicben Kuppen gekrönt 

sind,* gégén die Thaler zu aber jah abfallen. Die dazwischen liegenden 

und mit ihren letzten Verzweigungen bis an die Sattel des Hauptrückens 

hinaufreichenden Thaler sind in ihren Quellgebieten dicht bewaldet, und 

dér Untergrund so sebr mit Laub und Humus bedeckt, dass dieselben in 

geologiseber Beziehung auf unserem Gebiete die schleclitesten Aufschliisse 

darbieten, — viel günstiger sind die Verhaltnisse auf den schmalen abge- 

wasebenen Rücken, obwohl aucb hier ausser beinahe ganz verwittertem 

und blos stellenweise zu Tagé tretendem Gestein und hie und da lose 

herumliegenden Stücken selten bessere Aufschlüsse zu finden sind. Dass sicb 

im centralen Tbeile unseres Gebietes so wenig Aufschlüsse vorfinden, daran 

ist zum guten Tbeile dér daselbst vorherrschende leiebt verwitternde Gneiss 

die Ursacbe. Scharfzackige Felspartien treffen wir überbaupt blos dórt an, 

wo das Gestein dér Verwitterung besser widersteht, so befindet sich z. B. 

am westlicben Ausláufer des Perilor an einer Stelle ein dem Gneisse ein- 

* So finden wir auf dér westlicben Abzweigung des Mobornicu eine namen¬ 

lose Kuppe mit 860 Meter, wiibrend die übrigen entweder um 700 Meter, oder aber 

in den meisten Falién eine Hőbe zwiscben 600—400 Meter besitzen. 
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gelagerter Quarzitzug, dessen scharfe Blöcke auffallend von dem ersteren 

abstechen. 

Dér Gneiss ist von weisser Farbe und spaltet in genug dünne Plat¬ 

tén ; als seine Gemengtheile erwáhne ich vor allén andern den eigenthüm- 

lich feinkörnigen und in dünnen Lagen auftretenden weissen Ortlioklas, 

welchem, da er die überwiegende Menge des Gesteines ausmacht, dasselbe 

auch seine Farbe verdankt. Diesel* Feldspath ist bereits etw-es angegriffen, 

glanzlos, und erweist sich in dér Flammenreaction als ein an Kálium armer, 

dagegen aber an Nátrium um so reicherer, leicht schmelzender Feldspath 

ungefáhr dér Reihe des Loxoklases entsprechend. Daneben befindet sich, 

wie es scheint in sehr untergeordnetem Verhiiltnisse, auch dér Oligoklas, 

welchen ich in einem Falle an einem dem ersteren an Frische überlegenen 

Exemplare bestimmen konnte. Quarz kömmt ebenfalls so untergeordnet 

vor, dass er in den meisten Fallen makroskopisch gar nicht wahrzunehmen 

ist, ebenso dér Glimmer, ausschliesslich Muscovit, welcher blos hie und da 

an den Fláclien dér Orthoklaslagen auftritt, und ganz den Eindruck macht, 

als ob er auf Kosten desselben zűr Ausbildung gelangt ware. 

Es ist dies jener Typus des Gneisses, welcher in dem centralen 

Theile unseres Gebirgstheiles dominirt, — mit diesem Habitus finden wir 

ihn von dér Kuppe Cron Mosului angefangen südwárts sowobl auf dem 

Haupt- als auch auf den Nebenrücken, so wie auch am rechten Thalge- 

hange dér Cserna, wo er nur unter den ihn überdeckenden mesozoischen 

Sedimenten hervortritt; derselbe Typus bildet auch das linké felsige Ufer 

dér Béla reka. 

Nur ausnahmsweise tritt dér Glimmer in den Vordergrund und bildet 

dann einen dünnplattigen Gneiss mit feingefaltelter Structur, wie z. B. an 

einigen Punkten des Perilor; im Graben Palutiu dagegen fand ich Stiicke 

von vollkommenen Glimmerschiefern, ohne dass es mir gelungen wáre, 

dieses Gestein auch anstehend zu finden. 

Es befindet sich aber in unserem Gebirge noch ein Punkt, wo mán 

von einem hübschen Gneisse wahrhaftige Cabinetstücke schlagen kann. Es 

ist dies jener kleine Graben, welcher sich an dér Südseite des Strajuti- 

Berges bei Mehadia, am linken Belareka-Ufer hinzieht, das südostliche Ende 

dér «Skirbitza» genannten grünen Wand bildend. Hier seben wir 5—lOCtm. 

und dickere gradíláchige nach Őst einfallende Lagen eines granitisch aus- 

gebildeten Biotit-Gneiszes mit zweierlei Feldspathen, einem fleischrothen 

Perthit und einem grünlich-weissen Oligoklas, zwischen welche starkglan- 

zender Biotit und wenig Quarz eingestreut sind. Dér Biotit dieses Gesteines 

jedoch ist sehr zűr Chloritisirung geneigt, womit eine zunehmende grüne 

Fiirbung dér Feldspáthe Arm in Arm geht, so dass das ursprüngliche 

Gestein gánzlich verandert erscheint. Aus dieser letzteren Abánderung 

besteht die ganze durch ihre fortwiihrenden Abrutschungen bekannte «Skir- 
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bitza»-Wand. Denselben Granitit-Gneiss finden wir ferner nord-nordöstlick 

vondieser Stelle im Bolvasnica-Thale, und zwar östlich von dér Ortschaft in 

jenem Abscknitte des bogenförmig gekrümmten Thales, welcher in ost- 

westlicker Bichtung verláuft. 

Mit den erwáhnten zwei Gneiss-Varietáten jedoch ist die Beibe dér 

Gesteine unserer Gneisszone noch nicht erschöpft. Oestlicb unseres Haupt- 

rückens können wir den weissen, zuerst erwáhnten Gneiss kinab bis zu 

den mesozoischen Sedimenten im Cserna-Thal verfolgen, aber nicht so in 

entgegengesetzter Bichtung. 

In westlicher Bichtung wird unsere Gneiss-Zone durch einen Por- 

phyrit-Zug begrenzt, weicher von dem unmittelbar bei Mehadia sich erhe- 

benden Strajuti ausstrahlend in nord-nordöstlicher Bichtung ununter- 

brochen bis Valea Bolvasnica oder vieüeicht noch weiterliin zieht. Wenn 

wir aber von dem Hauptrücken unseres Gebirges an welchem Punkte 

immer herabsteigend diesen Porphyrit-Zug zu erreichen trachten, so stossen 

wir überall, aufjeder Seitenabzweigung des Gebirges und in jedem Quer- 

thale auf mehr oder weniger typische Amphibolschiefer, welche wir dann 

bis an die Porphyrit-Grenze verfolgen können. Die Grenze dieser Amphibol- 

schieferzone ist gégén die weissen Gneisse zu verwaschen und dürfte aucli 

schwerlich genau festgestellt werden können, doch genügt uns die That- 

sache, dass Amphibolschiefer den Contact unserer Gneiss-Zone mit 

dem Porphyrit vermitteln. 

Von den petrograpliischen Yerháltnissen dieser letzteren Gesteine sei 

es mir gestattet blos zu erwáhnen, dass dieselben aus mehr-weniger feinen, 

innig in einander verfilzten Amphibol-Krystállchen bestehen und eine 

schieferige Structur besitzen. Selten gesellt sich zum Amphibol noch rother 

Orthoklas (Perthit), wie dies an einem im Palutiu-Graben gesammelten 

Amphibolit-Exemplar ersichtlich ist und ebenso selten stossen wir auf 

Amphibol-Gneisse mit Biotit. Selbstverstándlich fehlen neben diesen nor¬ 

malen Typen auch dérén chloritisch veránderte Abarten nicht. 

Am sckönsten ist dér Ampkibol-Schiefer und dér Amphibol-Gneiss 

im Ogasu Breasu, dem tief eingeschnittenen Hauptgraben an dér őst süd- 

östlichen Seite des Strajuti aufgeschlossen, welcher mit seinen Anfangs- 

Wasserrissen ganz in grün veriinderten Amphibol-Schiefern sitzt; hier 

bietet sich uns zugleich auch die Gelegenheit dar, zu beobachten, dass 

den letzteren stark verwitterte, kaolinisirte Linsen von Gneissgraniten ein- 

gelagert sind. 

Doch fehlen auch in dér Zone des weissen Gneisses die verschieden- 

sten Einlagerungen nicht, wie krystallinische Ivalke, unreine Manganerze, 

weisse Quarzite und derber Baryt. Besonders an den krystallinischen 

Kaikén kann mán deutlich wahrnehmen, dass sie genau dem Streichen des 

Gebirges nach eingelagert sind, und wenn wir das Gebirge senkrecht auf 
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sein Streichen verqueren, so treffen wir in dér That die meisten und oft 

nacheinander die verschiedensten Einlagerungen an. Wenn wir beispiels- 

weise auf dem westlichen Ausláufer des Perilor in’s Thal hinabsteigen, so 

stossen wir nach einander auf Baryt, Quarzit, krystallinischen Kaik und 

unreine Manganerze. — Die Quarzite führen mitunter sparsam eingestreuten 

Kupferkies und oft secundáre Producte, wenig Malachit und Calcit, wie dies 

in jenem kleinen Steinbruche zu beobachten ist, welcber sicb dér Station 

Herkulesbad gegenüber am linken Béla reka-Ufer befindet, wo mán eben 

zum Baue des Stationsgebaudes die Steine bracb. 

Was schlies3lich die Lagerungsverbáltnisse des ganzen Complexes 

dér krystallinischen Schiefer anbelangt, so stehen uns nur sparliche Daten 

zűr Verfügung. Aus dem waldbedeckten höberen Theile des Gebirges 

steht mir aucb nicht eine einzige Date zu Gebote; gute Aufschlüsse hin- 

gegen fand icb im Tbale am linken Ufer dér Béla reka. In Folge des An- 

driingens dieses Flusses gégén sein östliches (linkes) PTfer tritt dér weisse 

Gneiss au zahlreicben Stellen in woblgeschicbteten Bankén zu Tagé, welcbe 

von südlicli dér Skirbitza bis an den Zusammenfluss dér Béla reka mit dér 

Cserna constant ein östlicbes bis ost-nordöstlicbes Einfallen unter einem 

Winkel von 40—45° zeigen. Hiemit stimmt ganz gut jene Beobacbtung 

überein, welcbe wir an dér südlichen Abdachung des Hauptrückens, am 

Fahrwege zwischen den Pecseneskaer Weingárten zu macben Gelegenheit 

liatten, derzu Folge namlicb dér Gneiss bier unter einem Winkel von 38° 

nach Osten einfállt. 

Die aus Muskowit-Gneiss bestebende südliche Zunge unseres Gebirges 

zeigt daber ein entscbieden östlicbes Einfallen, und wenn wir in Betracht 

nebmen, dass die Ampbibol-Schiefer im Ogasu Breasu, an dér SO-Seite 

des Strajuti, wie dies an einer Stelle deutlich zu seben ist, ein SO-liches 

Einfallen unter 20 — 25° besitzen, daber unbedingt den weissen Gneiss 

unterlagern, und dass diese Amphibolschiefer, welche sicb als das Lie- 

gende des weissen Gneisses reprasentiren, im Contact mit dem Porphy- 

ritzuge und so ziemlicb in einer Höhe bleibend in einer mit dem Streichen 

des Muscovit-Gneisses genau übereinstimmenden NS-lichen Zone zu 

Tagé treten, — so gébén wir kaum febl, wenn wir die im südlichen Theile 

des Gebirges erkannte Fallrichtung aucb auf einen guten Tbeil dér nörd- 

licben Partié (vorlauüg bis Valea Bolvasnicza) übertragen. Und es hat 

den Anschein, dass dér dritte Gesteins-Tvpus, dér granitische Biotit-Gneiss 

innerbalb des Complexes dér krystallinischen Schiefer unseres Gebirges, 

ein noch tieferes Niveau als dér Ampbibol-Schiefer darstellt, worüber aber 

die weiteren Aufnahmen uns vergewissern werden. 

Uebergehend auf die unser Gebirge einrahmenden beiden Thaler, 

treffen wir in denselben eine ganze Beibe von Sedimenten an, dérén geolo- 
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gische Stellung bereits von F. Foetterle * erkannt wurde, dem aucb von 

anderen Orten, ausserhalb unseres Gebietes, Anbaltspunkte zűr Yerfügung 

standén. Innerhalb des aufgenommenen klemen Gebietes war ich weniger 

glücklich und machte kaum nennenswertbe Petrefacten-Funde, so dass ich 

mich, die stratigraphische Stellung dér Sedimente betreffend, hauptsáchlich 

den Ergebnissen Foetterle’s anschliessen musste. 

Wir habén in unserem Gebiete zwei Züge von mesozoischen Ablage- 

rungen, den östlichen, welcher sich im Cserna-Thale herabzieht und den 

westlichen, welcher die Béla reka bis Mehadia begleitet, hier den Fluss 

überschreitet und von hier an stets am rechten Ufer desselben bleibt, 

wáhrend dér Zug aus dem Cserna-Thal unterhalb dér Vereinigung dér bei¬ 

den Fiüsse die linken Gehánge des Mehadia-Orsovaer Thales bildet. Diese 

beiden Züge sind so sehr von einander verschieden, dass sie in einem 

Uapitel zusammen nicht behandelt werden können; betrachten wir daher 

vorerst den östlichen, oder den Zug von Herkuleshad, soweit derselbe nám- 

lich in mein Gebiet hineinfállt. 

Die álteste Formation bilden daselbst jene lichtbraunen oder aber 

meist rőtben Árkosén, welche den Gipfel dér Culmea bildend dem Musco- 

vit-Gneiss aufgelagert sind; auch fand ich sie auf dér Csorich-Höhe, bevor 

ich beim Abstieg vöm Gebirge die Jurakalk-Zone erreicht hatte. Diese 

Árkosén, welche aus hirsegrossen abgerundeten Quarz- und untergeordnet 

ganz frischen Orthoklas-(Perthit)-Körnern bestehen und die ich blos an 

den erwáhnten zwei Punkten ganzlich isolirt fand, wurden von Foetterle 

als dijadisch angesprochen. 

Die übrigen Sedimente, auf die ich bei meinen Aufnahmen stiess, bil¬ 

den das rechte Ufer dér Cserna und ich verfolgte diesen Zug von dér Munk- 

Quelle abwarts über die Deák-, Schneller- und Coronini-Höhen bis zu den 

Abhángen vis-á-vis dem Dorfe Pecseneska. Derselbe besteht aus drei For¬ 

mátumén, welche übereinander gelagert im Allgemeinen ein W-liches Ein- 

fallen zeigen. Bei dem im Baue begriffenen neuen «Szapáry»-Bade finden 

wir ganz untén an dér Thalsohle, zwischen letzterem und dem Post- 

Gebáude einenTrumm eines grauen Kalksteines, welcher offenbar die Fort- 

setzung jenes máchtigen Trias-Kalksteines ist, welcher am linken Ufer die 

«Lichtensteim)-Höhe und die steilen Wánde beim «Kreuz» bildet. Darüber 

folgt ein máchtiger Complex dunkler bláulich-schwarzer Thon-Schiefer, die 

von Quarz- und Calcit-Adern durchschwármt sind und öfters Pyrit führen. 

Foetterle hielt dieselben für unter-liassisch und mit jenen des Béla reka- 

Thales identiech. Ueber diesen Schiefern, die im ganzen Zugé überall gut 

* F. Foetterle, Reisebericlit über die geologischen Verhaltnisse dér Gegend 

zwisehen Topletz, Mehadia, Kornia und Petnik in d. Roman-Banater Mil.-Grenze. 

Yerhandl. d. k. k. geol. Reicksanstalt 1869. p. 265. 
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entwickelt sind, folgen dünngeschichtete, vielfach gefaltete graue Jurakalke 

mit Calcit-Ausscheidungen in den zahlreichen Sprüngen und Ivlüften; die¬ 

selben sind besonders auf dér Gsorich-Höhe, bei dér Munk-Quelle und auf 

dér Deák-Höhe leiclit zuganglich, von hier kann mán ihren Zug mit gerin- 

geren oder grosseren Unterbreehungen bis Pecseneska verfolgen, woselbst 

ich in denselben einige sclileckt erhaltene Eucrinit-Stiel-Glieder fand. 

Die Lagerungs-Verkaltnisse dér angefübrten Formationen sind am 

besten in jenen Profilén zűr Darstellung' gebracht, welche Wilhelm Zsig- 

mondy in seiner Brochüre über die Herkules-Bader * mittbeilte, in welchen 

das Grundgebirge, dér Gneiss ganz richtig mitO lichem Fallen eingetragen 

ist (im Profile A. Koch’s nach W.), was mit meinen oben angeführten 

Beobachtungen übereinstimmt. 

An dieser Stelle muss ich noch jenes grünen Tuffes eines eruptiven 

Gesteines gedenken, welcher in variirender Máchtigkeit, aber constant zwi- 

schen den dunkeln Lias-Schiefern und den sie überlagernden Jurakalken 

anzutreffen ist. Ich verfolgte dieses Tufflager von Pecseneska thalaufwárts 

vorláufig bis zűr Coronini-Höhe; derselbe besitzt ein stark kalkiges, tuff- 

artiges oder seltener conglomeratartiges Aussehen und scliliesst mitunter 

Stíicke eines testen Gesteines und Mandelsteine in sich ein. 

Foetterle hielt dasselbe tűr einzelne kleine Diorit-Aufbrüche; 

Koch** erkannte zwar die Tuff-Natur desselben, glaubte aber seine Ent- 

stehung auf die Serpentin-Stöcke bei Plavisevicza zurückführen zu können. 

Abweichend von diesen Ansichten bin ich weit eher geneigt die fraglichen 

Gesteine und Tutié tűr Diabasporphyrit, Diabas-Mandelstein und Diabas- 

Tűit zu haltén. 

Das stellenweise in grösseren Blöcken und Partién vorkommende 

teste Gestein besitzt schon makroskopisch, viel rnehr aber noch im Dünn- 

schliffe eine porphyrische Structur, welche dadurch bedingt wird, dass aus 

einer grünen chlor.tischen Grundmasse grössere 2—5 Mm. lángé, weisse, 

etwas von dér Zersetzung angegriffene Plagioklase mit Zwillingsstreifung 

ausgeschieden sind. Diese letzteren erwiesen sich in dér Flammenreaction 

als Oligoklas. U. d. M. bemerken wir, dass die feinkörnige Grundmasse 

aus Plagioklasleisten, grünen Chlorit-Schüppchen und Magnetit-Körnern 

bestehe, in welcher dann die grossen Oligoklase eingebettet hegen. Fri- 

schen Augit entdecken wir zwar im Dünnschliffe nirgends, doch ist dies 

jener Gemengtheil, welcher unter áhnlichen Verháltnissen zuerst dér Chlo- 

ritisirung zum Opfer falit, besonders, wenn derselbe blos in kleineren 

Körnchen auwesend war. Structur-Verhaltnisse, die etwa auf die ehemalige 

* Zsigmondy Vilmos. A kerkules-fiirdői hévforrások. Budapest, 1882. p. 7. 

** Koch Antal. A Herkules-fürdő és Mehadia környékének földtani viszonyai. 

Budapest, 1872. p. 56—58. 
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Anwesenheit von Amphibol, Diallagit, od^r Olivin schliessen lassen könn- 

ten, finden sich in unseren Dünnschliffen nicht. 

Die Hohlráume dér Mandelsteine — kleinere oder grössere, runde 

oder etwas gezogene Blasen — sind mit Calcit und mit Chlorit (Grünerde) 

ausgefüllt; das Muttergestein derselben stimmt im Uebrigen mit dem vor- 

bin bescbriebenen Diabas-Porphyrit genau überein. Die Tufi’e hingegen, 

welche den vorwiegenden Tlieil dér ganzen Ablagerung ausmacben, sind 

nicbts weiter als das Haufwerk melir-weniger feiner Diabaspartikelchen. 

Hiemit batten wir die Formationen am recbten Cserna-Ufer beendet, 

begeben wir uns nun in das Thai dér Béla reka, dessen linkes, östliches 

Gehánge beuer zűr Aufnahme gelangte. Wir stossen daselbst meist auf 

neue und von den bisher besprocbenen ganz abweicbende Formationen. 

Das alteste Glied wird hier von den máchtig entwickelten groben, 

conglomeratartigen Quarziten gebildet, zwiscben dérén dicken Bánken sicb 

liie und da melír oder weniger mácbtige Einlagerungen eines scbwarzen 

Thonschiefers befinden, welclie von Laien scbon zum wiederlioltenmale 

für Köble gebalten wurden. Gégén oben gébén diese Quarzite gánzlicb in 

den scbwarzen Tbonscbiefer über, welcber die Mitte des Thales einnimmt. 

Dieser scbwarze Scbiefer im Hangend dér Quarzite gleicbt jenem bei den 

Herkules-Bádern in vieler Beziehung, wábrend aber einige Autoren diesel¬ 

ben für gleicbalterig balten, wagen dies andere nicbt zu tliun. Foetterle 

betracbtete dieselben bei seinen Aufnabmen für unterliassiscb, spáter 

jedoch gelang es Koch am linken Ufer dér Béla reka náchst dér Brücke, 

die nacb Jablanitza fübrt, eine kleine Fauna zu sammeln, welcbe dr. Tietze * 

bestimmte und auf Grund dérén er sie entscbieden in den oberen Lias 

stellte, und wábrend nun Tietze aucli die darunterliegenden Quarzite dazu 

nahm, bált Koch die letzteren, sowie aucli die Scbiefer von Herkulesbad 

eber für unterliassiscb. 

Durcb diese Lias-Quarzite, respective auf einer Spalte zwischen die- 

sen Quarziten und den krystaílinischen Scbiefern bracb jener Porphyrit 

hervor, dessen Haupteruptions-Punkt durcb die mácbtige hoch emporra- 

gende Felsen-Kuppe des Strajuti (532 M.) gekennzeichnet ist. Dieser Por- 

pbyrit bildet einen vöm Strajuti ausgebenden und sich gégén N immer 

mehr und mehr verjüngenden Dyke, welcber bis zum Tbale dér Ortscbaft 

Bolvasnicza zu verfolgen ist. Tuffe und Conglomerate umgeben den 

Strajuti vornebmlich an dessen Süd- und Ost-Seite, wo dieselben in den 

Gráben gut aufgeschlossen sind. 

Dieses Gestein wurde bereits von A. Koch in seiner oben erwábnten 

Arbeit beschrieben, wesbalb ich an dieser Stelle blos erwáhne, dass meine 

* Dr. E. Tietze. Ueber die fragtiche Stellung dér Lias-Scbiefer bei Mehadia 

im Bánát. Verh. dér k. k. geol. R. A. 1872. p. 183. 
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eigenen Untersucliungen mit jenen des Herrn Pr. Dr. A. Koch genau 

übereinstimmen und ich dasselbe ebenfalls für einen Oligoklas-Porpkyrit 

h ilte. In dér grauen, grünlich-grauen oder wenn in Yerwitterung begriffen 

braunen oder röthlichen felsitischen Grundmasse befindet sich als vor- 

kerrsckender Gemengtkeil dér mitunter mekrere Milliméter grosse weisse, 

zwillingsgestreifte Oligoklas, zu welckem an verschiedenen Punkten in 

verckiedener aber stets untergeordneter Menge nock Quarz, Ampkibol und 

Biotit kinzutritt. 

F. Foetterle kait von an anderen Punkten angestellten Beobach- 

tungen ausgekend die Eruption dieses Porphyrites für vor-dyadisch, wáh- 

rend Koch dieselbe für jünger als die Ablagerung dér Lias-Quarzite erklárt; 

ick sclilie8se mick gerne dieser letzteren Ansickt an, umsomekr, da ick 

selbst zu beobackten Gelegenkeit katte, dass die Lias-Quarzite, wo dieselben 

auch immer mit jenem in Contact traten, deutlicli erkennen lassen, dass 

sie durck den Porpkyrit gekoben wurdon. 

So seken wir z. B. dass jene Felswand am westlicken Fusse des 

Strajuti, welcke sick vor dem südliclien Ausgauge dér Hauptstrasse Meka- 

dias befindet, und die als «Scklüssel von Mekadia» bezeicknet wird, aus 

groben Quarziten bestekt, welcke steil unter einem Winkel von 70—75° 

nack NW einfallen. Ein weiterer beacktenswertker Punkt befindet sick nörd- 

licli des Strajuti im Yalea maré. Nake beim Eingange in dieses Tkal 

besitzen die erwáknten Quarzite ein 0 liches Einfallen mit 50—60°, weiter 

tkalaufwárts kin aber beginnen die Bánke derselben briickig zu werden 

und leimen sick sckliesslick an den Porpkyrit an, von dem sie in nördli- 

cker Richtung abfallen, was an dér kiér sckarfen Grenze zwiscken beiden 

Formationen deutlich zu seben ist. 

Nack allém diesem erübrigt mir nock dér tertiáren Ablagerungen 

mit einigen Worten zu gedenken, die sich von Mekadia in dér Umgebung 

dér Braunkohlen-Grube Jelia befinden. 

Geologisch betracktet zerlegt sich das kiér befindlicke tertiáre Gebiet 

in zwei Theile, in einen östlichen (die Gruben Jelia und Bolvasnicza) und 

einen westlicken, welcker durck die beiden Gráben Dumitrinu und Drago- 

vetiu aufgescklossen ist. Ein, m m könnte fastsagen unterirdisclier Rücken, 

welcker aus dem Gesteine dér Liasformation bestekt und nur steil enweise 

zu Tagé tritt, trennt diese beiden Theile von einander. Dieser Rücken 

nimmt NW-Heh von dér bei Mekadia befindlichem altén Ruine seinen Beginn 

und ziekt von kiér anfangs mit NNW-licken Streicken die Culmea vesi- 

cbilu (Lias-Quarzite) bildend und brickt dann plotzlich ab; im Graben 

Dragovetiu bildet hierauf eine Lias-Sckiefer-Insel (wo Belemniten-Bruch- 

stücke háufig sind) die Grenze zwiscken den beiden Theilen und zugleick 

das verbindende Glied zu dem von kiér etwas weiter nördlich abermals 

und mit N-lickem Streicken auftretenden sckmalen Lias-Quarzit-Rücken, 
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welclierbis ins Bolvasnicza-Tbal hinabreickt. Dieser zerstückte Lias-Riicken 

ist auch in geotektonischer Beziebung interessant, da derselbe nicbt nur 

einen in nabezu NS-licber Bichtung stattgefundenen Verwurf bezeichnet, 

mit eingesunkenem östlichen Fliigel, sondern auch zugleich eine horizon- 

tale Yerscbiebung liings eiuer ONO—WSW-lichen Linie, die nahezu mit 

dem Dragovetiu-Graben zusammenfallt, indem dér südliche Theil des in 

Rede stehenden Rückens aus seinem ursprünglich N-lichen Streichen nach 

NNW binausgerűckt worden ist. 

Sowohl in dem kleinen Becken Jelia, als auch westlich vondemLias- 

Rücken treten uns lockere weisse muscovitreiche Sande, bituminöse Her¬ 

gel, blaulicbe Tegel, Kohlenscbiefer und Braunkoble entgegen. In dér 

Jelia-Bucht fand ich im Hangend dér Köble, in den Tegeln an mekreren 

Stellen Blattabdrücke, welche ich Herrn Dr. M. Staub zűr freundlicben 

Bestimmung übergab, dem icb folgende Mittheilung verdanke: «Die aus 

den mediterránén Sckichten bei Jelia (Mehadia) vorkommenden fossilen 

Pflanzen sind grosstentheils nicht in jenem Zustande, welcher eine genaue 

Bestimmung zuliesse. Nach den mir zu Gebote stehenden Bruchstücken 

jedoch kann icb jedocb sagen, dass in dieser Florula Glyptostrobus europcieus, 

Brongt sp. die vorberrscbende Pflanze war. Es Hegen von derselben ein- 

zwei scböne Exemplare vor. Gut zu erkennen sind ferner Blattüberreste 

von Platanus aceroides, Goepp. sp. und Acer trilobatum, Al. Br. leli fand 

ferner einzelne Nadeln, welche Pinus tacdaeformis, Unger sp. angehören. 

Die übrigen Blattreste wáren aneinem reiclihaltigeren und besser erlialte- 

nen Matériái bestimmbar. Aus diesen Bestimmungen erselien wir, dass die 

vor uns liegende Florula keineswegs geeignet ist die Stellung dér sie füb- 

renden Schicliten zu cbarakterisiren, da Glyptostrobus curopaeus, Brongt. 

Platanus aceroides, Goepp. sp., Acer trilobatum, Al. Br. zu den weitver- 

breitetsten Arten des Tertiiir gebören, Pinus tacdaeformis, Ung. trat auch 

bereits in den aquitanischen Schicliten auf». 

Tbierische Ueberreste fand icb ebenso selten und vielleicht nocli 

sparliclier, als Pflanzen. In den Tegeln des Luftschaclites bei Bolvasnicza 

fand ich kleine Planorben und einzelne Fischscbuppen in Jelia, im Dumi- 

trinu-Graben dagegen fand icb die Trümmrr einer dünnen Süsswasser- 

Kalk-Bank, in welcher die negativen Formen kleiner Mollusken vorkom- 

men. Herr Chef-Geologe Ludwig Roth von Telegd, dér dieselben einer 

Durchsiclit unterwarf, war so freundlich mir liierüber Folgendes mitzutkei- 

len: «Von dem in dem Süsswasserkalke vorkommenden kleinen Mollusken 

gelang es mir drei ziemlich brauchbare Abdrücke berzustellen. Es befindet 

sich darunter 1. eine Caecilianella sp., 2. eine Bythinia oder Blydrobia, 
mit einer starken sebarfen Wulst an dér Nabt, ungefalír auf jene Weise, 

wrie es bei dem im Hittel- und Ober-Miocen, sowie auch im unteren Pliocen 

(nach Sandberger) vorkommenden Genus Cariuifex dér Fali ist; und 
Földtani Közlöny, XV. köt. 1885. 34. 
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schliesslich 3. eine Oleacina sp. Eine Caecilianella-Species (C. acicula) tritt 

wohl auch im Diluvium auf, aber diese ist mit dér unserigen nicht iden- 

tisch. Unsere Form erinnert vielmehr an die C. aciculella des oberen 

Miocén. Eine solche Form wie Nr. 2 kömmt im Diluvium nicht vor und 

was schliesslich die Oleacina anbelangt, so führt Sandberger dieselbe aus 

dem Diluvium überhaupt nicht an, dieselben kommen eben in álteren 

Schichten als das Diluvium vor. — Die Fauna zeigt keinen diluvialen 

Charakter * und unsere mergelige Süsswasserkalk-Bank kann daher nicht 

als diluvial, sondern einem Gliede innerhalb dér neogenen Stufe angehö- 

rend betraclitet werden». 

Die in Rede stehenden tertiáren Ablagerungen sind daher aller 

Wahrscheinlichkeit nach wohl nichts anderes, als die Fortsetzung dér bei 

Jablanitza auftretenden und dórt durch Petrefacte gut charakterisirten 

mediterránén Stufe. 

Sehr interessant sind die Verháltnisse in dér Grube Jelia, welche 

uns den geologisclien Bau dér von dem Lias-Rücken und dem Porphyrit- 

Zuge begrenzten gleichnamigen Bucht vor Augen führt. 

Es sind daselbst drei Braunkohlenflötze mit einer Gesammtmachtig- 

keit von ungefáhr 20 M. aufgeschlossen, welche sich folgendermassen ver- 

theilt. Das Hangendflötz ist 5 M. miichtig, darunter befindet sich ein feiner 

lichtgrauer Sand mit weissem Glimmer in einer Miichtigkeit von 1 M. Hier- 

auf folgt das Mittelflötz mit 1 M. welches ebenfalls abgebaut wird. Zwi- 

schen dem Hittel- und dem Liegendílötz befindet sich ein eigentkiimlicher 

feiner weisser Sand, oder höchstens mit einem Stich ins Graue 

mit 8—10 M. Dicke, unter welchem dann das Liegend- oder das 

HauptÜötz folgt, dessen Máchtigkeit bis jetzt (1884 Sept.) erst bis zu 10 M. 

erschürft ist; in Valea Bolvasnicza aber soll dasselbe nach den Aussagen 

des Grubenleiters Herrn Josef Zwicker mitunter auch bis 20 M. erreichen. 

Das beistehende Profil, welches die Lage dér aufgezáhlten drei Flötze 

in dér von dér österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft im vorigen Jahre aufs 

neue in Betrieb gesetzten und schön geleiteten Grube darstellt, verdanke 

ich ebenfalls dér Freundlichkeit des Herrn Josef Zwicker. In dér aus 

demselben ersichtlichen Schichtenreihe halté ich vöm geologischen Stand- 

punkte für die interessanteste jenes graulich-weisse feine sand- beinahe 

mehlartige Matériái, welches sich zwischen dem Mittel- und dem Liegend - 

flötz in einer Dicke von 10 M. befindet, und welches sich bei dergenaueren 

Untersuchung im Laboratórium als die feinste Bimstein-Asche erwies. 

Das lufttrockene Matériái im Glaskolben erhitzend erhalten wir viel 

Wasser, welches schwach sauerreagirt und mit Chlorbaryum einen starken 

weissen Niederschlag gibt; die Sáure ist demnach Schwefelsaure. Mittelst 

* Wie diesel- Kalkstein auf den ersten Anbliek aussielit. 
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eines Platindrahtes in die Bunsen’sche Flamme gehalten knistert dasselbe 

lebhaft, bláht sich korallenarfcig auf und schmilzt leicbt zu einem weissen 

blasigen Glase. Dabeifárbt sich die Flamme ziemlich intensiv gelb (Na = 3, 

Szabó) und zeigt mit Gyps auch etwas Kálium (K = 1—2 Szabó). Ueber- 

haupt ist das Yerhalten in dér Flamme genau dasselbe, wie jenes dér 

Bimsteine und Perlite von Számpor (Sohler Comitat), Telkibánya und 

Pusztafalu (Tokaj-Hegyalja). 

U. d. Mikroskop besteht unser Matéria! aus lauter scharfkantigen 

isotropen Splittern, und aus noch oft die láng ausgezogenen Blasen des 

Bimsteines zeigenden Partikelchen, dérén Dimensionen höclistens die 

eines Millimeters erreichen, gewöhnlich sind die kleineren blos nach 

Zebntel-Millimeter zu schátzen. Unter diesen Bimsteinpartikelchen finden 

wir hie und da ein Feldspath-Bruchstück, von welchen es mir gelang in 

Durchschnitt dér Braunkohlen-Formation in dér Grube «<Telia» bei Mehadia. 
Nach dér Grubenaufnahme des Herrn Josef Zwicker. 

einem Falle einen Plagioklas zu erkennen. Pyroxenische Mineralien oder 

Biotit scheinen in unserem Bimsteintuffe gánzlich zu fehlen. 

Nehmen wir in Betracht, dass die ganze 10 M. máchtige Ablagerung 

blos aus solchen winzigen scharfkantigen Bruchstückchen so ziemlich von 

einer Grösse besteht, so kommen wir, ohne eine allzu lebhafte Phantasie 

besitzen zu müssen, leicht auf den Gedanken, dass dieselbe einem máchtigen 

vulkanischen Aschenregen ihr Zustandekommen verdankt, welcher wáhrend 

dér mediterránén Zeit den Fortschritt dér Braunkohlenbildung in dér 

Jelia-Bucht auf kurze Zeit unterbrach, indem die Asche das damals schon 

abgelagerte Liegendflötz bedeckte. Die Reinheit dieser Asche ist eine so 

hohe, dass sie sogar diejenige dér Krakatau-Asche dér Eruptionen im 

Jahre 1883 noch übertrifft, welcher sie im Uebrigen sehr áhnlich ist. Mit 

34* 
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dem Aufhören des Aschenregens begann in dér stillen Buciit von Neuem 

die Bildung dér Braunkohle und es kam das 1 M. machtige Mittelflötz 

zűr Ausbildung, dessen weiterer Aufbau aber diesmal durch einbreckende 

Wíisser, durch den von ilinen mitgeführteu Scblamm unterbrochen wurde. 

Die Dicke dieser Ablagerung betragt 1 M. und was das Matériáié dieses 

Schlammes betrifft, so besteht derselbe zum grössten Theil aus Bimstein- 

Asche, die in dér Umgebung dér Bucht jedenfalls noch vorhanden war 

und welche jetzt mit thonigen Theilen verunreinigt und untermengt mit 

Muskovit-Bláttchen durch die Wásser hieher zusammengeschwemmt wurde. 

Nach dieser abermaligen Unterbrecliung begann abermals, aber zum letz- 

tenmale die Braunkolilenbildung, wodurch das 5 M. machtige Hangend- 

ílötz zu Standé kam, über welches alsdann eine ganze Reilie von Tegel- 

Mergel-, Sand-Ablagerungen folgte. 

Dieselben drei Braunkohlenílötze finden sicli unter áhnlichen Ver- 

liáltnissen auch in Yalea Bolvascicza wieder, wo dieselben ebenfalls durch 

eine Grube aufgeschlossen sind. Einzelne Kohlenausbisse befinden sich 

auch westlich des Lias-Rückens auf dér dem Hauptthale zugekelirten Seite 

in den Griiben Dragovetiu und Dumitrinu, doch gelang es bis jetzt noch 

nicht dieselben mit irgend einem dér drei Flötze dér Jelia-Bucht zu iden- 

tificiren. 

Was schliesslick die diluvialen Ablagerungen anbelangt, so bestehen 

dieselben meist aus Gehánge-Schutt und einem zabén röthlichen Verwit- 

terungs-Lehm, welcher nicht nur die tertiáren Scbichten dér Jelia-Bucht 

bedeckt, sondern auch an anderen Stellen unseres Gebietes ausgeschieden 

werden konnte. Ich kann nicht umhin an dieser Stelle jenes lössartigen, 

aber wahrscheinlich ebenfalls blos local gebildeten Lehmes zu gedenken, 

welcher NW-lich von Mehadia hart an dér Strasse in dem altén Ziegelschlage 

aufgeschlossen ist (auf dér Ivarte 1 : 25,000 westlich des auf dér Cote 199M. 

stehenden Kreuzes). Derselbe ist ziemlich locker, poros, braust mit Siiure auf, 

enthalt auch Mergelconcretionen, die charakteristischen Lössschnecken 

aber nicht. 

Zu den alluvialen Gebilden sind die Scliotterablagerungen und 

Schuttkegel dér Báclie und Fiüsse, sowie auch jener Kalktuff zu rechnen, 

welchen die an dér Solile des Jurakalkes entspringende Munkquelle bei 

Herkulesbad absetzt. 
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8. BERICPIT ÜBER DIE GEOLOGISCHE DETAILAUFNAHME IN 

DÉR UMGEBUNG VON SCHEMNITZ UND WINDSCHACHT. 

Von 

Alexander Gesell. 

Die geologischen Detailaufnahmen in dér Umgebung von Schemnitz 

vöm Jahre 1884 erstrecken sicli auf den südöstlichen Theil dér Tanád- 

Paradeisberger Wasserscheide, auf das Gebiet von Windschacht und von liier 

südlich bis an den Eand dér Kaidé, umfassend die Katastralblátter a/e, a/f, a/g) 

d,/r, d,/'h, e7c, c/e, c,/f, c7g; c’/h, Vg und b>/h, ein Gebiet von circa 0'65 

Quadratmeilen.* 

Dér liöchste Punkt dieses Gebietes ist dér Berg «Szitna» (1019 M.), 

umrandet nach Nordwest von Vorbergen Tatarszka (900 M.) und Almáska 

(840 M.) und gégén Osten von dem Gebirgsausláufer Male-Szitna (745 M.). 

Die Almáska bildet gégén Westen den Ausláufer Skrepnikopecz (705 M.), 

dér im Nordwesten mit dér Gebirgsgruppe Gumanina (800 M.), Hartlabon 

(800 M.) und Pinkon vrli (720 M.) in Yerbindung stelit und das Wassergebiet 

des Beichauer, Pocsuvadloer- und Kovácsthales bildet. 

Die «Gumanina» bildet gégén den Beichauer Teich zu ein welliges 

Hochplateau, von hier falit sie steil in östlicher Bichtung um 100 Meter mit 

den Ausláufern Bukovi háj (740 M.), Kuzmacalon háj (700 M.) und Wozarski 

vrh (645 M.) das Kovács- und Stefultoerthal trennend. 

Innerhalb dieses Gebietes befinden sich die Teiche und Fanggráben, 

in welchen das zu Bergbauzwecken nothwendige Kraftwasser gesammelt 

wird, und benützte dér Bergbau die oben geschilderten orographischen Yer- 

háltnisse derart: dass dér Pocsuvadloer Teich (Teichdamm 577 M.), am 

Beginn des Pocsuvadloer Thales, dér Beichauer Teich (725 M.), am Anfang 

des Beichauer Thales, und die Windschachter Teiche (687 M.), am Beginn 

des Stefultoer Thales eingebaut wurde. 

Die Grenzen des umschriebenen Terrams sind folgende : nach Norden 

dér Gebirgszug Yeternik, Klein-Tanád, Affenhübel, Gross-Tanád, Paradeis- 

berg und Schemnitz, nach Síiden dér untere Bánd dér Karte, gégén Osten 

das Gebiet dér Orte Illia und Prencsfalu und nach Westen Gyökes und 

Moderstollen. 

Die am Szitna und den denselben halbmondförmig umlagernden Gebir- 

gen entspringenden Quellén werden beinahe an ihrem Ursprunge in die 

* V. die dem vorigjáhrigen Bericlit beigelegte Kartenskizze. Földtani Közlöny. 

XIV. köt. 1884 pag. 437. 
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vorerwálniten Teiche geleitet; dieselben bilden zugleicli die bydrographiscben 

Verháltnisse unseres Terrains. 

Dér Untergrund des meist mit üppiger Yegetation bedeckten Bodens 

ist ausscliliesslich Trachyt, und zwar dem Altér nach von untén nacb oben 

in nachstebender Reibenfolge: 

Biotittrac-byt (Propylit nacb vöm Rath, Dacit- und Andesittrachyt nacb 

Dr. Quido Stache) in allén Varietáten und dessen Conglomerate, Ampliibol- 

und Augittracbyt (Apbanit und Grünstein) in normalem Zustande und in 

allén Stadien dér Verwitterung, und scbliesslich Nyirok. 

Am ausgedelmtesten ist dér Biotittrachyt, dér an den nördlicben 

Abbángen des «Bukovi» und «Kuzmacalon báj» beginnend den «Wozarski 

vrli» umgehend, an dessen südlicben Gebángen bis zűr Szitnyánszka zu ver- 

folgen ist; (862, 850, 839, Biotit-Ampbibol-Plagioklastracbyt), gégén 

Westen unter spitzem Winkel den grossen Windscbachter Teich umgehend, 

oberbalb des Beicbauer Teiehes sicb nacb Norden zieht und an dér Spitze 

des Kanderkaberges auf Hodritscber Gebiet übergebt; von dieser Gesteins- 

grenze bis an die südlicben Abbange des Szitna trifft mán überall Biotit- 

tracbyt, von hier bis an den südlicben Bánd dér Karte ist mit wenig Unter- 

brecliungen ein Tvpusgemenge von Augittracbyt und Biotitquarztracliyt* 

(880, 883, 884 St. Biotit-, Ampbibol-, Plagioklastracbyt)* das berrschende 

Gestein, dessen Conglomerate und verwitterten biotitreichen Varietáten auf 

dér Tatarszka zu finden sind, weiters in grösserer Ausdelinung um den 

Pocsuvadloer Teich, welclie gégén Norden den Skrepnikopecz (671, 660 St. 

Biotit-, Ampliibol-, Plagioklastracbyt) genannten Ausláufer dér Almáska 

einschliessend, sicb von liier in nordöstlicher Bicbtung lángs dem Colloredo- 

Hilfsgraben und dem untern Szitnaer Fanggraben als breites Bánd die nörd¬ 

licben Ausláufer dér Almáska umranden. 

In normalem Zustande ist dér Biotittrachyt in dem zu Bauzwecken 

eröffneten Steinbruche am nördlicben Gebánge des «Bukovi báj» auf- 

geschlossen; am Gebiete dér Berge «Kuzmacalon báj», «Wozárova», «Pinkon 

vrb», «Gumanina», «Hartlabon»,«Haviarszka vrb«, «Lipini», «Lipova». «Skle- 

nova», «Mnisa», ('Hollich» und «Sming» finden wir dessen mebr oder min¬ 

déi- verwitterte grünsteinartige Varietáten mit dem oben erwáhnten Typus- 

gemiscb; lángs dem unteren Yiszokaer Fanggraben und von liier aus gégén 

Süden bis Gyökés zeigen sicli meist dessen durch Haematit rotli gefárbte 

Varietáten. 

Auf dem Gebiete von Pjerg, 'Windscbacbt und Stefulto nördlicli von 

dér Grenzlinie zwisclien Biotit- und Ampbiboltracbyt in dér Bicbtung 

«Bukovi liáj-Stefultó» ist überall Ampbiboltracbyt in seinen meist grün- 

V. Petrographisclie Studien in dér Umgebung von Scbemnitz von Dr. Josef 

Szabó, (ungar.) Földt. Közi., 1878 pag. 8. 
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steinisirten Yarietáten zu íinden. Südlich von dieser Linie am Berge Szitna, 

ferner östlicli von dér Linie dér südöstliehen Abhange des kleinen Szitna 

und Prencsfalvaer Thai und dem unteren Bánd dér Karte wurde ebenfalls 

Amphiboltracliyt, meist in dessen grünsteinartige Varietáten ausgeschieden. 

Augittrachyt übersetzt aus dem Hodricsertliale die Wassersclieide zwischen 

Kanderka mid kleinen Tanád auf das Pjerg-Windschachter Gebiet und reicht, 

die Windschachter Teiche umfassend, gégén Síiden zwischen den Bergen 

Zamcsok und Pinkon vrh bis ins Kovácsthal; (657) auf diesem Terrain 

erscheint dér Augittrachyt beinahe überall normál, doch besonders scbön 

ausgebildet in dem Steinbruche, dér sich an dér lángs dem Pjergscliaclite 

hinziehenden Wasserleitung befindet (610) und an den Punkten 616, 625 und 

627. Am östlichen Ufer des Reichauer Teiches wurde ebenfalls Augittrachyt 

ausgeschieden, kleine Inseln bildend; ferner an den südlichen Abhangen dér 

«Gumanina» (Nr. 673, dér Piroxen enthaltende Bestandtlieil ist chloritisch, 

zweifelhaft, ob das Gestein Amphibol oder Augittrachyt) am untern Yiszoker 

Fanggraben und schliesslich zwischen dem süd-nördlichen Bergausláufer, 

dér sich zwischen dem Pocsuvadloer Teich und dem Mnisathal hinzieht. 

(900, 749 Augit-, Amphibol-, Plagioklastracliyt.) 

Dér Nyirok endlich erscheint im südlichen Theile unseres Terrains in 

dér östlichen Partié des Gyökéser Hotters, im Panszky-Lázitlial und am 

recliten Geliange dér Rigiarova Dolina, ferner im Pocsuvaclloerthal in dem 

südlich vöm Teiche gelegenen Theile, auf beiden Gebieten innerlialb des 

Biotittracliytes grössere Fláchen einnehmend. Oestlich und westlicli von dem 

südlichen Gehánge des Smingberges endlich íinden wir auch innerlialb des 

Typusgem i.sebes grosse Flachen mit Nyh’ok bedeckt. 

Die sich weit erstreckenden Ausbisslinien dér Erzgange durchsetzen 

sammtliclie Tracliyte und dérén Yarietáten in dér Hauptstreichungsrichtung 

von Siidwest nacli Nordost, und seben wir in Folge dessen als Muttergestein 

dér Gangé sammtliclie Tracliytarten und dérén Yerwitterungsstadien. 

Das Muttergestein dér im Windschachter Reviere zum Abbau gelan- 

genden Gangé ist ausschliesshch Amphiboltracliyt und zwar grösstentheils 

dessen grünsteinartige Yarietát, aber auch als Einlagerung fand ich im Spi- 

talergang normalen Amphiboltracliyt im Niveau des Ivaiser Franz-Erbstollens 

(25). Amphiboltrachyt und dessen Yarietáten wurde durcli den Bergbau an 

zalillosen Stellen verquert und ist dessen Vorkommen in dér Grube ebenso 

mannigfaltig wie über Tagé. Die Gánge sind theilweise mit normalem oder 

verwittertem caolinisirtem Grünsteinmateriale (Augittrachyt), theilweise mit 

Kalkspath und Quarz ausgefüllt, welclier Güldischsüber- und Bleierze, Eisen- 

und Kupfersulpliide u. s. w. entliált. 

* Die im Text eitirten Gesteinsnummem sind im Museum für practische 

Geologie aufbewahrt. 



5S28 JAHRESBERICHT DÉR KÖN. TJNG. GEOLOGISCHEN ANSTALT FÜR 1884. 

Auf Gruncl dér Grubenbefahrung können wir entscliieden bekaupten, 

dass die Spaltenbildung nicht an ciné bestimmtc Trachytart gebunden ist ; 

die Spalten jedoch mehr in den dér Verwitterung anheimfallenden pyrit- 
haltigen Trachytvarietaten zu beobachten sind, wie in den normalen Trachy- 

Biebert.—Biebergang. Spitaler telér = Spitalergang. Károlyakna = Karlschacht. 

Függélyes ér = Senkrechte Kluft. Pjergakna = Pjergeschacht. 

ten, oder vielleicht besser ausgedrückt: durch die Gangé wird das mit den- 

selben unmittelbar in Berührung stehende Gestein verandert. Von Südwest 
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nacli Nordost sind auf Pjerg-Windschachter Gebiet die folgenden Haupt- 

gange zu unterscheiden: (v. 1. und 2. Skizze). 

Dér Spitaler- und Biebergang, beide mit ikren zahlreichen Hangend 

Liegendnebenklüften, unter welcken die bedeutendste die Flackekluft ist, 

und sckliesslicli dér Terézgang; das Streichen aller dieser Gangé gelit von 

Südwestnach Nordost bei südöstlichem Yerflácken unter Winkel von 32—60° 

und weckselt dérén Mácktigkeit von 1—40 Meter. Die Gangausfüllung ist 

vornekmlick Quarz in Begleitung von Manganocalcit, Manganspatk, Braun- 

spath, Kalkspath und Schwerspath, ferner secundare Mineralbildungen und 

sckliesslich kantig Trümmer des Nebengesteines. Die in dieser Gangausfül- 

lung vorkommenden Erze gébén wir bei Besckreibung dér einzelnen Gangé. 

In den Sckemnitz-Windsckackter Gangén ist die Erzfükrung eine 

zweifache, in den nordöstliclien Bauen ist die Gangausfüllung cinopelkalti- 

ger Bleiglanz, Zinkblende, Kupfer und Eisenkies; in den südwestlicken 

Gruben treten Silbererze auf; die Grenze dieser zweifacken Erzfükrung bű¬ 

det das Klingerstollner Thal. 

Unter den Schemnitz-Windschachter Erzgangen ist dér maclitigste dér 

Spitalergang, dér innerkalb des Aufnahmsterrains durch den Max-, Ferdi- 

nand- und Karlsckackt gebaut wird; derselbe ist im Streichen auf 8000 Meter, 

dem Verflachen nach 480 Meter kis auf den Josefi II. Erbstollen aufge- 

scklossen und dessen Ausbiss zu Tagé ist auf langer Linie zu verfolgen. 

(Siehe Lipold, dér Bergbau von Schemnitz, Jakrbuck dér k. k. geologisclien 

Beiclisanstalt 1867). 

Das Hauptstreichen des Spitalerganges wurde nacli Nordost beobaclitet, 

sein Yerflácken ist im Windsckacliter Theile bei Ferdinandscliacht in den 

oberen Horizontén 32 — 40°, in den tieferen Karlschachter Theilen jedoch 

bereits 50—60° ; die Gangra aclitigkeit weckselt von 6—40 Meter, was jedoch 

niclit so zu nekmen ist, als ob in dieser ganzen Mácktigkeit eine vöm Neben- 

gestein abweickende Gangmasse die Gangspalte ausfiillen würde, sondern 

in dieser Mácktigkeit ist elér Amphiboltracliyt durck mehrere versekieden 

maclitige Gangé und Klüfte durchsetzt, welclie insgesammt die Mácktigkeit 

des Spitalerganges darstellen und kann in Folge dessen niclit von Gang- 

machtigkeit im strengsten Sinne des Wortes die Bede sein, sondern besser 

nur von einer Gangsystemmachtigkeit. 

Die Ausfüllung des Spitalerganges* (16, 17, 19, 22, 23 und Nr. 25) ist 

hauptsaclilich Quarz mit Mangan- und Kalkspatk, Braun- und Scliwerspath ; 

in dieser Ausfüllung korúmén Gold-, Silber- und Bleierze, die letzteren als 

Galenit (Bleiglanz) vor, in Begleitung von Zinkblende, Chalkopyrit (Kupfer- 

kies) und Pyrit. 

* Die im Text angeführten Nummern bezielien sicli auf die iáammlung für 

practiscke Geologie des geologisclien Institutes. 
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Gediegen Gold kommt selten vor, es zeigt sich meist in Yerbindung 

mit Silbererzen im sogenannten Zinopel und den brandigen Erzen; dér 

Bleiglanz ist ebenfalls silberhaltig. 

Bemerkenswerth ist jene Eigenschaft des Spitalerganges, dass an ver- 

schiedenen Punkten im Streichen die Erzführung eine verschiedenartige ist. 

So ist dieselbe in den nordwestliclien Theilen vorherrschend bleiisch, wáli- 

rend in den südwestlichen Aufschlüssen beinalie ausschliesslich Silbererze 

auftreten. Um den Elisabethschaclit (Sehemnitz) z. B. ist dér Spitalergang 

uacb Lipold bis zum Sumpf des Schachtes bleiisch, im Andreasschacht 

(beim Klingerstollen) vöm Tagé bis beiláufig zum Johannlauf silberhaltig, 

Figur 3. 

loqiyGFM'SXlO 

I 1 1 ! Í-P 1 I ' + 

Flache Kluft Fuchsstollen. 

2. Sohlenstrasse am 9. September 1884. 

Weisser und grauer Gangquarzit. 

Pyritháltiges Nebengestein mit Ueber- 

zug von Silbererz. 

Im Gangqnarzit fein eingesprengtes 

Silbererz. 

Amphiboltrachyt. 

tiefer wieder bleiisch und noch tiefer reiclit die Silbererzzone bis zum Max- 

schaclit, wáhrend im Ferdinand- und Karlschacht (in Windschacht) bis zűr 

gegenwartigen Tiefe beinahe ausschliesslich Silbererze gewonnen werden. 

Seltener kommt das Erz bandáidig lagenformig vor, sondern meist breccien- 

artig gemengt, böchst unregelmássig, hiiufig Einschlüsse des Nebengesteines 

entlialtend. Im Windschacliter Tlieile war die Ausfüllung des Spitalerganges 

bis zum 5. Lauf nacli Kaczvinszky vorherrschend thonig; von liier ange- 

fangen quarzig; die thonige Ausfüllung ist meist gelb oder röthlichbraun, 

seltener blaulich oder sclimutzig grau. 

Die liervorragendste Nebenkluft des Spitalerganges ist die «Flache- 

kluft», die im Ferdinandi-, Kristrina- und Pjerger Grubenfelde und tiefer 
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aucli im Karlschackterfelde abgebaut wurcle. Sie streiclit nach 3h bei süd- 

westlickem Yerfláclien unterWinkel von 25—30°, ilire Ausfüllung ist Quarz 

und Zinopel, háufig breccienartig ausgebildet; im Ferdinandschacht führt sie 

im hornsteinartigen Quarz Silbererze mit Kiesen, in iliren tieferen Partién im 

Pjergerfelde kommt neben Silbererzen nocli Bleiglanz, Kupferkies und Zink- 

blende vor. (v. die Ortsprofile Nr. 3 und 4.) Liegendklüfte des Spitalerganges 

sind folgende : die Quirin-. Mathias-, Ilornstein-, Sinkner- und Mittersinkner- 

kluft; zu den Hangendkliiften zahlt mán nock die Wolfkluft, Strakata, Senk- 

reekte «Wasserbrueker», Eosckka Probovna, Skergeth und «Nepomuk»-Kluft. 

Seiner Genesis nack ist dér nun folgende Biebergang (Sielie Lipold, dér 

Figur 4. 

Michaelikluft (Pjergeschacbt.) 

Nordöstlicher Feldort dem Streichen nach, im Monate Sept. 1884. 

Die erzigen Bliitter a, b, c, d stehen auf die Streicliuugs- 

riclitung dér Michaelikluft seukrecht. 

Gaugquarz. 

a—d Erzblátter mit Pyrit uud Silbererzen. 

Arupliiboltracbyt. 

Bergbau von Scliemnitz) ein sogenannter Bkyolitkgang, in welckem die 

quarzigen und spátliigen Gangpartien spateren Ursprunges sind; seine 

Maclitigkeit ist sekr weckselnd von einigen Metern kis 40 Meter; in seinen 

nordöstlichen Tkeilen kerrscht die quarzige Ausfüllung vor, (Nr. 5, 7, 12 

und 1 3), in den südwestlicken Tkeilen ist dieselbe jedocli rkyolitiscli, milde, 

tkonig und kamen kiér quarzige, spátkige Gangtrümmer vor, an welclie dér 

Adél gebunden war. 

Wie im Spitalergang, so ist auch kiér die Erzfülirung eine zweifacke; 

in den östlicken Bauen bestelrt dieselbe aus zinopelkaltigem Bleiglanz, 

Zinkblende, Kupfer- und Eisenkies, tvakrend in den südwestlicken Gruben 

beinake immer aus Silbererzen; die Grenze dieser zweifacken Erztükrung 
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bildet das Ivlingerstollner Thai; das Ei'zvorkommen gleiclit dem des Spita- 

lerganges. Dér Biebergang hat folgende Nebenkliifte : Die «Josef», «Bieber- 

hangendi) (12) und Franzkluft, ferners die «Yorsinken», «Saigere», die 

(iBarbara*), «Jacobi» und «Nepomukkluft» u. s. w. Dér Hauptgang des Pjer- 

ger Grubenfeldes ist dér Biebergang 530 M. westlich vöm Spitalergang (v. 

die J. Skizze), welcher máchtige Rhyolitgang keinen anderen Gang durch- 

setzt. lm Streichen ist seine Ausdehnung bedeutend (6000 M.), dem Verílá- 

chen nach 560 M. und kennt maii denselben in Dilién, Sckemnitz und 

Pjerg; dessen Máclitigkeit ist stellenweise 40 M., so wie im Segengottesfelde, 

das Streichen halt von Nordost nach Südwest zwischen 2 und 3 hóra 

schwankend, das Yerfláchen nach Südost zwischen 40 und 50°. Das eigent- 

liche abbauwiirdige Mittel findet sich in einzelnen Bláttern und Ivliiften 

im sogenannten Rhyolitgange und scheint eine spatere Bildung zu sein. lm 

nordöstlichen Theile des abbauwürdigen Ganges ist dér dunkle diclite Quarz 

mit Zinopel, Bleiglanz und Zinkblende, Kupfer- und Eisenkies vorherr- 

schend. Dér Gang ist öfters auch goldreich; nach den áusseren Anzeiclien 

zu urtheilen, scheint dér nordöstliche Tlieil dieses Ganges den áltesten 

Perioden dér Schemnitzer Gangbildung anzugehören, wáhrend die in dér 

südwestlichen Partié des Ganges auftretenden Mineralien, sowie silberhal- 

tige Kalkspáthe und die lichten krystallinischen Quarze zűr jüngeren Periode 

dér Gangbildung gehören. 

Dér nordöstliche Theil dieses Ganges ist daher als Bleigang cliarakte- 

risirt; wáhrend dér südwestliche Theil mit dem im verwitterten Bhyolit auf¬ 

tretenden Kalkspath mit Silbererzen als reiner Silbergang erscheint. 

Die Grenze dieser beiden Erzzonen oder besser dérén Uebergang in 

einander zieht sich, von den westlich vöm Segengottes gelegenen Berg- 

rücken mit ílachem Fallen derart in die Tiefe, dass die auf dem tieferen 

Laufe des Christinafeldes aufgeschlossene Gangpartie nocli zűr bleiischen 

Erzzone zu záhlen ist. 

Gégén Südwesten ist dér Biebergang sammt seinen Nebenklüften auf 

eilf Láufen durch den 380M. tiefen Pjergschacht aufgeschlossen und abge- 

baut. An vielen Punkten war er sehr reich, so gab z. B. die Pjerger Grube 

im Jahre 1748 wöchentlish 1000 Mark güldisch Silber. Gégén Nordenbefin- 

det sich im Segengottesfelde im Hangend des Bieberganges dér 438 M. tiefe 

Amalienschacht mit acht Láufen und dér 184 M. tiefe Weidenschacht mit 

sieben Láufen. DiePjergschachter Wassersáuge wurde durch denBieber, Drei- 

faltigkeits- und Kaiser Franz-Erbstollen ebenfalls aufgeschlossen. Am Pjerg- 

schachte wird gegenwártig auf dicsen Gang nicht mehr gebaut, die reichen 

Erzmittel sind lángst verliaut. 

Noch nicht aufgeschlossene Mittel befinden sich nordwestlich vöm 

Pjergschachte im Niveau des Dreifaltigkeitserbstollen, zunáchst nordösthch 

vöm Christinaschacht, ferner am neuen Lauf, ebenfalls nordöstlich und 
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unmittelbar über dem Pjergschacht. Auf diese Mittel wird bis nun noch ohne 

Erfolg dér Aufschluss gegenwartig getrieben. 

Die Aufschlussbauten dér vergangenen Jahrhunderte sind grossartig 

in Anbetracht dessen, dass dér Scliemnitz-Windschachter Bergbau vermöge 

seiner bobén Lage zum Heben dér Grubenwásser über geringe Wasserkraft 

veríugte. Diese grossen Aufsclilüsse erweisen sicli jedocli mit Rücksicht 

auf die grossen Entfernungen und Niveauuntersehie.de als nicht erschöp- 

fend und liat dieMetztzeit mit den vervollkommneten Hilfsmitteln dér Berg- 

teclmik ein weites Féld zum Erscbliessen des noch zurückgebliebenen Adels- 

vorsclmbes. 

lm Pjergscbacbter Felde sind ausser dem Biebergange nocli viele 

Gangé und Klüfte bekannt, die vermöge ihres Erzgebaltes von Belang waren, 

Figur 5. 

Flache Kluft, Pjergeschaeht. Niveau des Kaiser Franz-Erbstollen letzte nordöstliche Sold- 

strasse südwestlich in dér Nahe des Haupt-Uebersichbrechen 

am 27. Sept. 1884-. 

und zwar von Nordost nacli Südwest und gleic.b zeitig von Südost nacb 

-Nordwest von den oberen Horizontén zu den auf den tieferen Láufen auí- 

geschlossenen Gangén übergehend, sind folgende die bemerkenswertheren, 

o wie 

a) lm Hangend des Bieberganges. 

Dér Spitalergang, die Altbandlerkluft, die flache Kluft, die zweite 

widersinnische Kluft, die erste widersinnische Kluft, die Florianikluft, die 

dritte widersinnische Kluft, die zweite widersinnische Kluft, die zweite 

Hangendkluft, die Micliaelikluft (v. die 5. Skizze), die Krocherkluft, das 

* Mein College Herr Dr. Franz Schafarzik war so freundlich die petrografische 

Bestimmung meines zweifelhaften Gesteinsmateriales zu übernelimen. 
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Johamii Hangendgangtrumm, die Johannikluft, Francia ciki uft, Vorsinken¬ 

kluft, Benjaminkluft, Kridlakluft und die Aaclie Hangendkluft. 

b) lm Liegend des Bieberganges : 

Die Kuhaidakliifte, und die bleiiscdie Ivluft, die Weterniker Kluft, die 

Morgenkluft und dér Terézgang. 

Die im Hangend des Bieberganges befindliche zweite Kreuzkluft, die 

mittlere Kreuzkluft, Spitalergang, Wolfgang, 1. 2. und 3. widersinnische 

und die l.und 2. rechtsinnischen Klüfte, die Floriani- und Krochakluft wur- 

den hauptsáchlich in dem benachbarten Christinafelde, einige im Karoli- 

felde abgebaut. 

Im Pjerger Grubenfelde war von Bedeutung besonders die flache Kluft, 

die .Johannkluft, die edlere Franzkluft, die áusserste Hangendkluft (die im 

südwestlichen Theile des Feldes vorkommende flache Hangendkluft), die 

Vorsinkenkluft, die senkrechte Kluft und die zweite Kreuzkluft. 

Aufschlussbau wird gegenwártig getrieben auf dér nordwestlich gelege- 

nen Aachen Kluft, dér breiten Hangendkluft und am neuen Lauf, auch dér 

Michaelikluft, dér Vorsinkenkluft und dem Terézgang. 

Abban befindet sich auf dér Aachen Kluft, auf dér entferntesten Han¬ 

gendkluft und am Terézgang. 

Die Aache Kluft wurde im nordwestlichen Theile des Pjerger Gruben- 

feldes aufgeschlossen, bei südwestlichen Ver Aachen unter 30°, wurde das 

Streichen zwischen hóra 2—3 schwankend beobachtet. 

Im Streichen ist ihre Ausdehnung 700 M., dem VerAáchen nach vöm 

7—10 Lauf 150 M.; die Máchtigkeit schwankt zwischen 1—3 M., doch zei- 

gen sich háufig auch Verdimckungen und Auskeilungen. 

Die Gangausfüllung ist vorherrschend Quarz (6,8, 9, 10), dér durch 

Metalloxyde verschieden gefárbt ist, in den nordwestlichen Mitteln korúmén 

hauűg mehr-weníger verwitterte Einschlüsse von Nebengestein vor (Amphi- 

boltrachyt). In dér grösseren Máchtigkeit theilt sich die Kluft in zwei Blat¬ 

téi', das Gestein zwischen den beiden Bláttern ist verwitterter Amphiboltra- 

chyt. Das obere Blatt enthált rundliche gelblich graue Quarzkörner in denen 

auch Pyritkörner bemerkbar sind, in den Sclinitten kann mán beobachten, 

dass die Quarzkörner grünliclier Quarz bedeckt, auf welchen grauer Quarz 

und Chalkopyrit mit Erzen folgt, hierauf lichter etwas grünliclier Quarz mit 

Galenit- und PyritAecken, die eine manganspáthige Bilidé deckt. An dér 

Grenze des Quarzes sind zellige kaolinische Ausscheidungen zu beobachten, 

die kaolinische Umliiillung hat ein erdiges Ansehen in Folge Verwitterung 

des Pyrites; es folgt dann nocli weisslich grauer Quarz, meist feine Adern 

bildend und die Manganhülle durchdringend, scliliesslich leberfarbige Quar- 

zite mit Pyrit und wasserhellen hchten oder bráunlichen Quarzkrystallen. 

* Nach Mittheilungen des k. Schiclitmeisters Kornél Hlavacsf.k. 
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In cliesem jüngeren Quarz tritt Chalcopyrit, Bleiglanz und Silbererz auf; 

jüngere Bildungen wie diese sind die lichtrotlien Quarze, dér Pyrit und 

krystallinischer weisser Quarz (v. die 3. und 4. Skizze). 

Figur 6, a) 

In elén Hohlráumen dér oberen Horizonté kömmt raeist Baryt, in den unteren 

dagegen vorwiegend Quarz vor. 

Es setzten sicli daselbst die Minerale in folgender Reibenfolge an. 

(Sieke den Holilraum b in vergrössertem Maassstabe untén.i 
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In elén nicht getrennten Gangpartieen und dérén Bláttern ist das 

Erzvorkommen nesterartig, welche Nester in dér Streichungsrichtung von 

geringer Ausdebnung sind und somit eher als flaclie Erzlinsen zu bezeich- 

nen wáren ; mehrere solclie flaclie Erzlinsen nebeneinander gébén dem Orts- 

profil ein gestreiftes Anselien, diese Streifung Ibidet mán zumeist gégén 

Südwest. lm Beginne war diese Kluft von Südwest nacli Nordost im ersten 

Brittel des Aufschlusses immer gutartig; besonders reiche Mittel wurden auf 

dieser Kluft aufgesclilossen auf 200 M. Entfernung von Kari Boroméi, allwo 

im Jalire 1747 1000 Mami auf erzigen Strassen belegt waren. 200 M. gégén 

Nordost wurde auf dieser Kluft an dér Scbarung mit dér Skargetlikluft — 

eine steiler verflácbende Hangendkluft (00°) dér Aachen Kluft — gégén 

Büdöst ein auffallender Adelsvorscbub aufgesclilossen, trotzdem die Skar- 

getlikluft an einem 100 M. südwestlicb gelegenen Punkte in dem, zum Jan- 

csura-Haspel getriebenen Hangendschlag gánzbcb taub gefunden wurde. 

Am 9. Lauf erwies sich die flaclie Kluft in grosser Ausdebnung eben- 

falls abbauwürdig. 

Gégén Nordost ist die flache Kluft taub und verdrückt sich; am 10. 

Lauf ist ihre Maclitigkeit bereits sebr gering und zum Abban meist unge- 

eignet. 

Dér Terézgang befindet sich iiber Tagé in 370 M. Entfernung im Han- 

genden des Bieberganges, wo wir in nordwestbcber Ricbtung auf seine aus- 

gedehnte Ausbisslinie stossen; das Streicben schwankt zwiscben 2—3 

bora, das Verfláchen des Ganges ist gégén Nordwest widersinnisch, in sei- 

ner südwestliclien Ausdebnung aber südöstlicb mit 75—80°; die Gang- 

maclitigkeit wecliselt von einigen Cm. bis G M. (v. die G. Skizze). 

Verclrückungen zeigen sicli bauptsáchlicb im Pjerger Felde, d. h. gégén 

Südwest wahrend dér Terézgang gégén Nordost in Folge von Dislocationen 

in mehrere Trümmer getheilt ist. 

Dem Streicben nacli ist dieser Gang auf einer Linie von 4800 M. 

bekannt, dem Verfláchen nacli ist er auf 420 M. aufgesclilossen. Im Segen- 

gottesfelde, d. i. 286 M. nacli Nordost von dem gegenwártig verbrocbenen 

Terézschacht gereclinet, bewegte sich dér Abbau auf 14 Láufen. Im Pjerger 

Felde, d. i. nacli Südwest, ist dér Terézgang nur in dér Tiefe bekannt, so wie 

im Niveau des Kaiser Franz-Erbstollens, von wo er im verflossenen Jalir- 

liundert vöm Zipser Sclilage aus nacli Nordost und Südwest aufgesclilossen 

wurde. Dér siidwestliche Aufscliluss ist gegenwártig 310 M. láng, dér nord- 

östlicbe 190M.; dem Verfláchen nacli ist dér Gang mittelst Uebersiclibrechen 

bis auf 90 M. Höhe aufgesclilossen und sind behufs detailirteren Aufschlus- 

ses 3 Mittelláufe mit einer Gesammtlánge von 310 M. eröffnet. 

Wahrend sicli dér Gang in den oberen Horizontén meist in mehrere 

Trümmer theilt (Hangéiul-, Mittel- undLiegendtrumm), ist die Pjergfelder 

Partié des Terézganges in dér Tiefe nur als einzelner Gang bekannt, (lessen 
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Máclitigkeit von 1—2 bis 40 Cm. wechselt und dér sich öfters gánzlich ver- 

drückt. I)ie Ausfüllung des Terézganges (2, 11, 30) ist jüngeren Ursprun- 

ges; auf theilweise verandertes felsitisches Nebengestein folgt als altere 

Figur 7. 

Terézgang (Pjergeschacht). 

Firetenstrasse am 9-ten October 1884 nacli den Aufnahmen des k. nng. Sehichtmeisters 

CoRNEL HlAVACSEK. 

Nordöstlicher Theil Südwestlicher Theil. 

Normáléi- Amphiboltraehyt. 

Verwitterter Amphiboltraehyt mit 20.Grm. Güldischsilber. 

^ " Ganggestein (Quarz, Ziukblende Pyrit, Silbererz). 

" Weisser Schwerspath. 

Ablagerung kiesiger Quarz, dér durch Stephanit theilweise geschwárzt ein 

gebándertes Aussehen erhalt (v. das 7. Prolii), auf diesen folgt lichter Ame- 

tliist, haufig etwas Stephanit enthaltend, diesem folgt lichtbraune Ziukblende, 

Bleiglanz und krystallinischer weisser Quarz, dér an dér Berührung mit dér 

Blende röthlich gefarbt ist. 

Dér Quarz als jüngste Bildung ist meist krystallinisch; wo er als Fort- 

setzung neuerer Bildungen vorkommt, bestehen dieselben aus Bleí, Zink- 

35 Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 
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blende, Kupfer- und Eisenkieskrystallen; dér Bleiglanz in Hexaedern oft 

combinirt mit Octaedern; die Zinkblende in Tetraedern, dér Kupferkies 

endlich zeigt sich meist in schön gelb gefiirbten Pyramiden und Sphenoi- 

den. Oft kőimen wir an diesen jüngsten Bildungen neuerdings Verán derűn - 

gen wahrnehmen; so wird die Zinkblende von dunkelgrauem Quarz theilweise 

durchdrungen und überdeckt, auf diese Decke folgt Schwerspath, hierauf 

krystallinisclier Quarz, mit- auf die rhombischen Baryttafeln senkrecht ste- 

henden Krystallen, auf diese eine Scbichte feinkrystallinischen graulich 

gelben Kupferkieses, die im Pjerger Felde oft regenbogenfarben spielt, und 

schliesslich kleine weisse Dolomitrhomboeder. 

lm Gemeinscliaft mit Schwerspath korúmén öfters nocli Calcitrhom- 

boeder und Skalenoeder vor, die mit dem Quarz haufig verwachsen sind, 

und kaim mán auf denselben noch Siderit und dichte feinkörnige gelblich 

braune Mineralaggregate beobachten. 

Die oberen Partieen dér beschriebenen Giinge sind meist verhaut; dér 

Aufschluss erfolgt gégénwártig in dér Tiefe und ist im Pjergerfelde Aussicht 

auf dér zweiten Kreuzkluft so wie auf dér Vorsinkenkluft abbauwürdige 

Hittel zu erschiirfen. Ausser diesen Klüften ist auf den oberen Horizontén 

noch mancher Gang und Kluft bekannt, iiber welclie die Altén vielleiclit 

etwas voreilig aburtheilten. Die in grösserer Tiefe sich zeigenden Gangzwie- 

selungen, die Dislocation manchen Gangtrummes und haufige Gangver- 

drückungen konnten genug Yeranlassung gébén zűr Aufstellung falscher 

Schliisse. Ölnie Detailstudium dér Gangbildung auf Grund dér Mineralasso- 

ciation ist es nicht möglich iiber den Ursprung dér Gangé und Kliifte und 

dérén Zusammenhang sich ein dem Wesen dér Sache entsprechendes 

Urtheil zu bilden. 

Oline diese Studien wird die Führung des Aufschlusses unsicher und 

die erzielten Erfolge bleiben immer unzuverlassig. 

Da nacli den Aufzeichnungen dér Altén bei Gelegenlieit des Aufschlus- 

ses dér Gangé und Kliifte in den meisten Falién dér Metallhalt entschei- 

dend war, und andere das Vorkommen charakterisirende petrographische 

und mineralogische Factoren ausser Aclit blieben, ist die Annahme sehr 

begründet, dass die Fortsetzung manchen Ganges und mancher Kluft dér 

Aufmerksamkeit dér Schürfer entging. Dieser Umstand weckt in uns die 

Ueberzeugung, dass in dem ausgedehnten Aufschlussgebiet dér Tiefe. beziig- 

lich dér Fortsetzung dér Giinge noch manche Frage zu lösen sein wird, auf 

Grund dérén mancher neue Aufschluss gelingen wird. Dass die, bezüglich 

dér Erschöpfung dér Schemnitzer Gangé von Zeit zu Zeit auftauchenden 

uniiberlegten Nachrichten unbegründet sind, widerlegt die Neuzeitglanzend. 

Es ist námhch in Schemnitz ein Grubenfelcl, welches schon seit einer 

Beihe von Jahren mit Yerlust abschloss und welches bereits als ganzlich 

erschöpft declarirt wurde; und siehe da, kaum sind es clrei Jalire, dass die 
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Bergliandlung, ganz auf denselben Mitteln wie früher bauend, sclion 40,000 fi. 

jáhrlichen Ertrag liefert. Den Aufschluss dér Teufe dér Windschacliter 

Graben wird dér nach Windscliacht abzweigende Flügelsclilag des Josefi II. 

Erbstollen bewerkstelligen, dér aucli bernien sein wird, das Anfleben 

unseres uralten Bergbaues durcli Erscliliessung neuer Mittel für die Zukunft 

zu begründen. 

Die Mannigfaltigkeit dér Schemnitzer Erze zeigen folgende zwei aus 

dér jüngsten Zeit stammende Analysen : * 

Bleigraupe vöm Spitalergang bei Pacherstollen. 

Schwefel (S) ... ... — — --- 25*86 

Güldischsilber (Ag Au) — —- 0*01 

Blei (Pb)... — — — — — 5-18 

Kupfer (Cu).._ ... ... ... — 2-24 

Zink (Zn)... ... — — — — 21-85 

Eisen (Fe) ... — — — --- 14'51 

Magnesiumoxyd (Mg 0) ... ... 0-15 

Calcium (CaO) —- ... 0*62 

Thonerde (AlaOs) ... ... ... ... 3*57 

Kieselerde (SiOa) ... ... ... 19*64' 

Schwefelsaure (SOs) ... ... ... 1*28 

Kolilensáure (COa) ... ... ... 0.65 

Oxygen, Wasser und Glüliverlust... 4*44 

Zusammen 100*00 

oder: 
Schwefelgold u. Schwefelsib 

bér (Ag Au) S .... ... 0*01 

Bleisulpliid (Pb S) ... ... 5*98 

T. ... f(CU2 S) | ... 
Ixup fér kies ^ j 2*80) 

3*66 ( 

Scliwefeleisen (Fe2 S3) 22*61 

Zinksulphid (Zn S)... ... 32*61 

Kolilensáure Magn. (Mg COs) 0*32 

-— Kaik (Ca C03) ... ... 1*10 

Kieselsáure (Si Oa) ... 19*64 

Thonerde (Alá Os) ... ... 3*57 

Eisenoxyd (Fe2 Os)... ... 2*83 

Schwefelsaure (SOs) ... ... 1*28 

Wasser und Glühverlust... 3*59 

Zusammen 100*00 

Silbererze vöm Grünergang bei Franzschacht. 

Schwefel (S) —. — _.. ... 5*965 

Güldischsilber (Au Ag) ... ... 0*255 

Antimon (Sb) ... — ... ... Spur 

Blei (Pb) ... ... ... ... ... 0*300 

Kúp fér (Cu)... ... ... ... ... 0*055 

Zink (Zn) ... ... ... ... ... 0*305 

Eisen (Fe) ... ... ... ... 5*838 

Magnesiumoxyd (Mg O) ... ... 1*665 

Calciumoxyd (Ca 0) ... ... ... 10*740 

Manganoxyd (Mn 0) __ ... 6*195 

Thonerde (Ab Os) — — ... 17*011 

Magnesiumoxyd | an Ivieselsáure 0.345 

Calciumoxyd J gebunden 0*600 

Kieselsáure (Si Oa) ... ... ... 32*960 

Kohlensáure (COa) ... ... ... 14.400 

Oxygen, Wasser, Glühverlust... 3*360 

Zusammen 100*000 

oder: 
Schwefelgold und Sckwefelsilber 

(Ag Au) S. ... .. _ 0*293 

Antimonsulphid (Sba Ss) _ Spur 

Bleisulpliid (Ph S) — — 0*347 

Kupfersulphür (Cua S) _ — 0*069 

Zinksulphid (Zn S) _ 0*454 

Eisen-sulphid (Fe2 Ss) _ _ 10*716 

Kohlensaurer Kaik (Ca COs) _ 19*147 

Kolilensáure Magnesia (Mg CO3) 3*497 

Kohlensaures Mangan (Mn CO3) 10*026 

Kohlens. Eisenoxydul (Fe COs) 0*870 

Eisenoxyd (Fe2 Os) .. _ 0*590 

Thonerde (Alá Os) ... _ _ 17*011 

Magn.-Oxyd (Mg O) | ; m Kohlén- 0*600 

Calcium (Ca O) J sáure géb. 0*345 

Kieselerde (Si O2) ... _ _ 32*960 

Wasser und Glühverlust (H* 2 O) 3*375 

Zusammen 100*000 

* Die ich dér Güte des Herrn Directionsprobirers Róbert Schellf. verdanke. 

35* 
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Schliesslich halté ich es für meine angenehme Pflicht, Dank zu sagen 

allén jenen, die mich bei Dnrchí'ülirung meiner Arbeit zn unterstützen die 

Güte batten. 

In erster Reihe Herrn Ministerialrath und Bergdirector Anton Péch, 

weiters den Herren Bergratb und Bergreferent Josef Veress, Bergverwalter 

Attila Fodor, Markscheider Josef Tirsciier, Maschineninspector Eugen 

Broszmann, Directionsprobirer Róbert Schelle, den Herren Schiclitmei- 

stern Cornél Hlavacsek und Josef Titze, Staatsgeologe Franz Schafarzik, 

Marscbeidsadjunkt Sámuel Rákóczy und endlich den Herren Praktikanten 

Eugen Gecse und Franz Pelachy. 

PETROGRAPHISCHE BESCHREIBUNG VON GESTEINEN AU8 DEM 

SOHLER COMITATE [M NÖRDLICHEN IJNGARN. 
Von 

Thomas Szontagh. 

lm Auszuge vorgetragen in tler Fachsitzung dér ung. geol- Gesellschaft am 7. Nov. 1885. 

(Hiezu Tafel I. und II.*) 

Ich beabsiehtige gegenwártig blos einzelne hervorragendere Punkte 

des Polana-Vjepor-Gebirges, ausserdem den Kalinka-Veghles-er Abscbnitt 

des Sobler-Javorja-Osztroszki Gebirges zu beschreiben. 

Die Gebirgsgruppe Polana-Vjepor nimmt die östlicbe Hálfte des 

mittleren Sobler Gebirgszuges ein. Gégén Osten überschreitet dieselbe die 

Grenzen des Neográder und Gömörer Comitates. Dieselbe wird gégén 

N durcb den Granfluss, im Osten und Südosten durcb jene Nebenthiller 

begrenzt, in welchen sicb die Landstrasse aus dem Granthale über Murány 

nacb Tbeissbolz in das Rima-Thal hinüberschlángelt, sowie ferner durch 

das Rima-Thal selbst bis Rima-Szombat. lm Síiden bibiét die Grenze jener 

Fahrweg, welcher von Rima-Szombat über Losoncz, Divény und über 

den Sattel von Kriván in das Szalatna-Thal hinüberführt und schliesslich 

das Szalatna-Thal selbst; wahrend im Westen die bei Neusohl sich gégén 

Süden abbiegende Gran die zu besprechende Gebirgsgruppe begrenzt. 

Die Hauptgruppen dieses Gebirgstheiles sind folgende : I. Die Berg- 

gruppe dér Polana, welche ganz im Sohler Comitate liegt, mit dem höch- 

sten Gipfel dér hohen Polana, SO-lich von Libethen 1450 M. Von diesem 

Mittelpunkte aus erstreckt sich ein Gebirgszweig gégén Osten gégén For¬ 

gácsfalva, ein zweiter gégén Westen an dér Südseite des Ocsovka-Thales 

* Siehe Heft 3—5 des vorl. Bandes. 
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gégén Horhát und ein dritter gégén Norden mit den Kuppen Polana-Vje- 

por (1255 M.) und Lopej (945 M.) bis an das Gran-Tbal. 

Am ausgedehntesten und gégén die Gran zu radial sich verzweigende 

Eücken bildend ist dér nördliche Zug, dessen Hauptrücken nacli NO 

streicbt, den 979 M. hőben Gipfel Kraklova bildet und sich hierauf bis 

Rhónicz (492 M.) hinzieht. Als eine Seitenverzweigung desselben können 

die von dem 1171 M. bobén Mojzisov-Gipfel ausgebenden Höhen in dér 

Umgebung des Oszrblja-Bacbes angesehen werden, die ebenfalls bei Rhó¬ 

nicz enden. Die dazwischen liegenden Haupttháler werden durch zahl- 

reiclie Nebenrücken eingekerbt. 

SW-lich von dér holmi Polana erstreckt sich die Predna-Polana 

und NW-lich dér Vrch Szlatina (955 M.). 

Westlicb von Pojnik erbebt sich dér Drjenok-Berg, welcher die die Poj- 

niker, Zsolnáéi' und Udvoker Thiiler im Westen begrenzenden Berg- 

rücken krönt. Die Bergrücken, welcbe durch die engen Tbáler zerspalten 

werden, occupiren die ganze Gegend S-lich und O-lich des knieförmigen 

Buges dér Gran bei Neusohl und ziehen von hier aus immer niederer und 

niederer werdend bis Altsohl, dessen alté Burg ara linken Ufer dér Gran 

auf dér letzten Anhöbe dér «Bakova jama» genannten Hügelkette erbaut 

wurde. Am westlichen etwas steileren Abhange derselben Hügelreihe befin- 

det sich das Bad Szliács und auf einer Anhöbe die borovalioraer Quellén. 

An dér siidlichsten Seite dér hohen Polana befinden sich die Erhe- 

bungen Svost-Perina, Rohi und Dettva. 

Das innere Massiv dér Polana ist rauh, waldig und unbewohnt; die 

Ortschaften befinden sicli blos an den Randern dér Gebirge und in den 

breiteren Thálern. 

An dér Süd- und Südostseite dér Gebirgsgruppe fliesst die Szalatna, 

welcbe nahe dér östlichen Comitatsgrenze bei dem Klein Kriváner Sattel 

schwenkend gégén Westen láuft, um bei Alt-Solil in die Gran zu münden. 

Die Szalatna nimmt allé jene Gebirgsbáche auf, welche an dér Őst- und 

Südseite des Gebirges entspringen, namentlich den Sznohabacb, die Stu- 

dena jama, Biela voda, Dubrova, Ocsovszka und die Dettvanszka. An dér 

Nordseite des Gebirges stürzen die Szihla, Kameniszko und Oszrblya- 

Báche in den Schwarzwasser-Bach, welcher dann spáter oberhalb Rhónicz 

in die Gran einmündet. Dér Peklo-Bach stürzt unmittelbar bei Brusno, 

und dér Vodka bei Lucsatin in die Gran. 

II. Die eigentliche Gebirgsgruppe des «Vjepor». Diese Gruppé 

erstreckt sich von dér Gegend von Szihla und Forgácsfalva, von den 

Quellén dér Szalatna, Eipel und Rima gégén Norden einerseits bis zum 

furmaneczer Thai, andererseits bis zum djeler Sattel, fiber welclien dér 

Weg von Theissholz nacli Bries führt. An dér Südseite dieser überaus ver-- 

zweigten Gebirgsgruppe entspringen die Eipel, ferner die Báche Kokova und 
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Veprianski, sowie auch dér Hauptzweig dér Eima. Diese Gruppé tritt bei 

Szihla einigermassen mit dér Polanagruppe in Berührung. Dér Hauptrücke 

derselben, dér Vjepor ist 134-4 M. hoch. Die nachsthöchsten Gipfel sind: 

die ZaklukiKuppe (101 1 M.), Obrabovanecz (1023 M.), Trihotári (1143 M.) 

S-lieh dagegen die Málnaback-Polyankaer Gebirgszüge. Als höchste Spitzen 

sind zu betracbten dér Yjepor 1344 M., NNO-lich von demselben dér Brest 

vrch, N-lich davon dér Kicsera vrcb 1025 M., S-licli die Eipelspitze 1058; 

SW-lich Biela voda 1010 M., dér Mikolavszki vrch 1078 M., weiter untén 

Miklósfalva 898 M., Detvanska jasenina 704 M. und endlicb dér Mnich 

vrcb über dér Station Kriván 539 M. 

In Bezug auf den Kalinka-véghleser Gebirgsabschnitt bemerke ich in 

Kürze blos soviel, dass ich unter dieser Bezeiclmung jenen Theil dér 

«Osztroszki»-Gebirgsgruppe verstehe, welche von Nagy-Szalatna-Végliles 

gégén Katinka zu zieht und hauptsáchlich das genügend hreite Thal des 

Koczán-Baches beiderseits steil begrenzt, und dessen höchste Erhebung 

dér Yelki Ercsin (863 M.) bildet. Hieran reihen sich nocli einige Relicte 

von kleineren selbststandigen Eruptionen, als welche wir die Kuppen 

Chvoino und Sziron betracbten können. 

Soviel hielt ich für nothwendig zum besseren Verstándniss dér 

geographischen und orograpliischen Yerhiiltnisse des zu besprechenden 

Gebirges vorauszuschicken, wobei ich nur noch bemerke, dass in dér 

nacbfolgenden Beschreibung vorlaufig blos die hervorragenderen Gesteins- 

typen behandelt wurden. 

I. Die Gebirgsgruppe dér Polana. 

Nyirok als Verwitterungsproduct dér Tracliyte ist überall als dilu- 

viale Decke an den weniger steilen Gehangen des Gebirges anzutreffen. 

Angit-Andesit. Das Massiv dér hohen Polana besteht aus verschie- 

denen Yarietaten dieses Gesteines. Das Central-Gebirge, ein Ueberrest 

eines grossen, selbststandigen Vulkanes, weist an zahlreichen Steilen steile 

Felsenwiinde auf, welche oft eine auffallend regelmassige Absonderung 

zeigen. Seltener kömmt die unvollkommen sáulenförmige, weit öfter dage¬ 

gen die plattenförmige Absonderung vor. 

Die vulkanischen Formen des grossartigen Vulkanes dér Polana tre- 

ten auch auf dér neuen Militár-Specialkarte 1: 75,000 práchtig liervor. Die 

steilen inneren Wiinde des grossen eingestürzten Kraters schliessen den 

tiefen ovalen und geráumigen Horhát-Thalkessel ein, in welchem sich die 

Quellén des Hrohocska-Baches befinden, welcher alsdann westlich durcli 

eine felsige Thalenge aus dem Kráter heraustritt, um sich hierauf mit dem 

Ocsovka-Bache zu vereinigen. 

Dér Rücken dér Kraterwand, worauf sich die höchsten Punkte befin- 
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den, bildet beinahe eine vollkommene Elypse und von liier aus laufen 

ganz regelmassig in dér Eichtung dér Eadien zahlreiche Abfallsrücken 

nach aussen aus. 

Das innere Massiv dér bobén Polana besteht aus normalen Augit- 

Andesiten und mehreren Varietaten desselben, welches mit grösseren klei- 

neren Unterbrecliungen beinahe ringsberum, dórt wo dasselbe entweder 

mit dem álteren Biotit-Andesit, oder aber mit Gneissen, Glimmerschiefern, 

oder Gránit in Berübrung tritt, von einer Zone von Amphibol und Gráná¬ 

tén führendem Andesit begrenzt wird, in welcbem letzteren auch Spuren 

von Dichroit vorkommen. 

Die vulkanischen Triimmergesteine des Augit-Andesites bilden die 

áusserste Umgrenzung, welche iusbesondere gégén Síiden und Westen tief, 

beinahe bis zu den Ufern dér Szalatna und dér Gran binabziehen. 

Die Dichtigkeit des normalen Augit-Andesites betragt 2’G—2*7, die¬ 

selbe braust mit HC1 niclit. 

Aus dér dunkeln griinlicli-grauen, beinahe scbwarzen mehr-weniger 

dicbten Grundmasse sind glánzende, Zwillingsstreifen zeigende Feldspatli- 

Leisten, ferner matte-dunkle, beinahe schwarze körnige Aggregate, mitun- 

ter aber dünne liinglicbe eingewachsene Krystalle von Augit, und liie und 

da untergeordnet mehr-weniger glánzendem Amphibol ausgeschieden. Die 

Gesteinshöhlungen werden stellenweise von einer gelben amorphen opal- 

artigen Masse erfüllt. Auch besitze ich einige Exemplare, in welchen Grá¬ 

nát in schmutzig-rotlien körnigen Aggregaten vorhanden ist. Auf den 

Oberfláchen dér dünnplattigen Yarietaten finden wir nicht selten Tridymit- 

Krystallchen oder dünne Calcedon-Incrustationen, beide als spater erfolgte 

Bildungen. An dem nördlichen Abhange dér Polana fand ich in den wenige 

Centiméter dicken Andesit-Platten als Einschluss ein ziemlicli grosses 

himmelblaues Dichroit-líorn. 

Zahlreiche Flammenversuche nach Dr. Szabó’s Methode ergaben, 

dass die Feldspathe durchgehend Plagioklase sind, und zwar vorwiegend 

Andesine, mitunter Labradorite, seltener und zwar besonders in dér unrnit- 

telbaren Nachbarschaft derGneisse undGlimmerschiefer Andesin-Oligoklase. 

U. d. M. ist die Grundmasse gewöhnlich anisotrop und besteht aus 

winzigen Krystallchen und körnigen Aggregaten; mitunter jedoch ist die¬ 

selbe glasig. Die winzigen Krystallchen sind meist lángliche frische Pla¬ 

gioklase, neben welchen noch Augit-Mikrolithe und zahlreiche Magnetit- 

körnchen zu beobachten sind. 

Die Feldspathe sind theils frisch, zeigen in diesem Falle schöne 

Zwillingsstreifung und enthalten im Inneren reichlich Glas-, Grundmasse- 

partikeln und andere Einschlüsse; ott aber sind dieselben verwittert, zei¬ 

gen im Inneren Spuren dér Kaolinisirung, wodurch ihre zonale Structur 

besser hervortritt. 



THOMAS SZONTÁGH. 544 

Die Feldspathindividuen sind meist zu mehrfachen Zwillingen ver- 

wachsen. Selten bestehen dieselben aus zwei Lamellen, gewöhnlich reihen 

sicb raehrere dünnere-dickere Lamellen, mitunter auch 8—12 aneinander. 

Die Extinctions-Winkel sind mitunter sehr gross und deuten auf 

Anorthit-Bytownit bin; auch macbte ich die Beobachtung, dass Labrado- 

rit-Lamellen mit Anorthit verwachsen vorkommen. 

Dev Extinctions-Winkel ist nicht nur bei den einzelnen Lamellen 

eines Feldspathzwillings, sondern oí't auch nach den einzelnen Zonen ver- 

schieden, und ich machte hiebei dieselben Erfahrungen wie Dr. Franz 

Schafarzik an den Feldspathen des Andesites von Csörög.* 

Nach dem Feldspathist dér am meisten vorherrschende Gemengtheil 

dér Augit, dessen mit dér Hauptaxe mehr-weniger parallel gehende Schnitte 

intensiv grün sind, wáhrend die Schnitte senkrecht darauf eine rothbraune 

bis gelbbraune Farbe zeigen (c rothbraun, gelbbraun — a und b intensiv 

grün). 

Schnitte, parallel dér Symetrieebene, besitzen eine Extinction iiber 

35°, was auf Augit deutet, ebenso zeugen die charakteristischen Spaltungs- 

linien nach ocp für dieses Mineral. 

Mitunter sind die Augite an grössere Magnetitkörner angewachsen; 

und nicht selten kommen Zwillingsverwachsungen nach a (oojoo) vor. 

Amphibol kömmt blos untergeordnet und auch dann bloss in frag- 

mentarischen praeexistirenden angesclimolzenen duukel umrandeten Indi- 

viduen vor. 

Oft ist in den Gesteinshölilungen eine amorphe gelbe bis braune 

opalartige Substanz vorhanden, welche von concentrischen Sprüngen 

durchzogen ist, wie dies beim Eintrocknen einer sulzartigen Substanz zu 

geschehen ptlegt. 

Ein weit interessanterer Einscliluss ist dér bereits bei dér makrosko- 

pisclien Beschreibung erwáhnte himmelblaue Dichroit, welcher wahrschein- 

lich aus den in dér Niihe befindlichen dichroitführenden Gneissen in den 

Augit-Andesit gelangt sein dürfte. 

Dies Mineral, welches ein unregelmássiges Aggregat bildet, erscheint 

in dem etwas dickeren Dünnschliffe bereits im einfachen durchfallenden 

Lichte schön dunkelblau, obschon an demselben bereits Spuren einer 

beginnenden Zersetzung sichtbar sind. Stellenweise ist dasselbe von zahl- 

losen Rissen durchwoben, liings welcher dér Metamorphismus aufzutreten 

begann; es zeigte sich daselbst eine gelblichbraune Farbe und ein massen- 

haftes Auftreten von winzigen staubförmigen schwarzen Pünktchen. An 

Glasinterpositionen und Hohlráumen ist dér Dichroit reich, welcli letztere 

* Die eruptiven Gesteine dér siidwestliehen Auslaufer des Cserliát-Gebirges. 

Földtani Közlöny 1880. 8—12 Heft. p. 299. 
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mitunter auch grössere Dimensionen erreichen. Ferner sincl darin Magne- 

titgruppen, Hamatitlamellen und bei stárkerer Yergrösserung mehr-weniger 

Biotit und Pleonast-Einschliisse zu unterscheiden. Dér Pieonast ist meist 

ganz dunkel, dünnere Individuen desselben dagegen braun-grün durchschei- 

nend. Oft zeigen dieselben verscbiedene Schnitte vöm Octaeder, in anderen 

Falién vöm Bhomben-Dodekaéder. Das bláulich-violette Mineral widersteht 

den gewöhnlichen Siiuren vollkommen, Hydrofluorsilicium dagegen löste ein 

Korn desselben vollkommen; in dem eingetrockneten Riickstande des¬ 

selben befanden sich zahlreiche farblose, mitunter etwas gestreckte (R, R, 

oR) rhomboedrische Krystalle, ferner lángé recbtwinklige farblose Leisten 

und Táfelchen, woraus mán auf Siliciumfluor-Magnesium und Eisen 

schliessen kann. 

Dér normale Trachyt ist daher nach dem Gesagten ein Augit-Andesit 

mit mikrokrystallinischer Grundmasse; dér Feldspatb desselben ist 

Andesin-Labradorit und Anorthit-Bytownit (optisch bestimmt), selten 

Oligoklas. Als accessorische Gemengtheile sind zu betrachten Amphibol, 

Opal, Dichroit, sowie sehr selten geschmolzener Biotit. 

Dér normale Augit-Andesit bildet das riesige Massiv dér hohen 

Polana, ausser demselben gibt es noch Trachyte, welcbe bedeutendere 

Spuren dér Veránderung zűr Schau tragen, dérén Structur eine lockerere 

ist, die licbter von dér Farbe sind und in grösserer Anzahl Einsclilüsse tbeils 

von fremden Gesteinen, theils vonibrem eigenen normalen Typus entbalten. 

In dér unleren Zone dér Polana, in ihren entfernteren Ausláufern, 

ferner dórt, wo unser Trachyt mit dem Gneiss und den Schiefern in Berüh- 

rung tritt, kommen Typenmischungen, iichte, bisweilen beinahe rhyoli- 

tiscbe Varietáten, ferner scbon auf dér Wiener geologisclien Karte ange- 

gebene Trachyt-Conglomerate und Tuffe vor. — Biotit-Oligoklas-Granat- 

Andesit (rhyolitiseh). Zwiscben Kis-Snoba und Zahorska kömmt langs des 

Baches, dórt wo dér Augit-Andesit mit dem Gneisse in Berührung tritt, 

gleicbsam zwischen beide eingeklemmt ein graues, rothfleckiges Gestein 

mit homogener Grundmasse vor. Dasselbe steht zwarnuran einigen Stellen 

in mittelgrossen Blöcken an und ist sonst von einer dicken Nyirokdecke 

verdeckt, die Verbreitung desselben dürfte sicb aber kei einer eingehen- 

deren Untersuchung als eine allgemeinere erweisen. 

Das Gestein ist eine rhyolitische Varietat des Biotit-Granat-Ande- 

sites. Aus dér homogénen dichten Grundmasse sind sanidinartige Feldspáthe 

ausgeschieden, an welchen kaum eine Spaltbarkeit zu bemerken ist, ferner 

scbwarze, stark glánzende kleine Biotit-Hexagone und hübsche, blutrotbe 

Granat-Körner und Krystalle. In einem dér Handstücke sah ich auch einen 

Einscbluss, welcher sehr an Dichroit erinnerte. 

Mit Salzsaure braust das Gestein weder im Ganzén, noch im gepul- 

vertem Zustande. 
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Dér wasserhelle, glasige Feldspath erwies sicli in dér Flammen- 

reaction als Oligoklas. 

Unter dem Mikroskope erscheint die Grundmasse schmutzig fleckig 

getrübt, und verhiilt sick bei gekreuzten Nikols isotrop. Dieselbe dürfte vor 

eingetretener Verwitterung durchwegs glasig gewesen sein, wie dies nach 

den zwiscben den triiben Stellen nocb sicbtbaren Glaspartien zu ver¬ 

mutben ist. In einfachem Lichte siebt mán in grosser Menge scbwarze 

fadenartige Trichite, dérén regelmássige Anordnung (wie bei den Obsi- 

dianen) auf eine Fluidalstructur binweisen. (Tafel I Fig. 1.) Wir erblicken 

darin ferner nocb kleine isotrope und oft einen dunkeln Kern besitzende 

Kiigelehen, welcbe dér Grundmasse stellenweise ein spharolitisches Gepráge 

verleiben, die aber wahrscheinlich blos Ballen von Verwitterungs-Pro- 

ducten sind. 

Bei gekreuzten Nikols bemerkt mán ferner einzelne in die Grund¬ 

masse eingestreuteFeldspatb Körner und Leisten. Als grössere Gemengtheile 

finden sicb bloss liie und da einige grössere glasige Feldspatlizwillinge vor, 

dérén Extinctionswinkelwertbe £>arallel PM auf Oligoklas scbliessen lassen, 

was auch mit dem Ergebniss dér Flammenreaction im vollen Ein- 

klange stebt. 

Ein anderer, nocb weit seltenerer Gemengtheil ist dér Biotit. Derselbe 

ist aber nicbt von normalem Habitus, sondern gewöbnlicb dunkel, beinahe 

scbwarz opak; blos die Gestalt, Structur und bie und da zu beobacbtende 

durcbscbeinende dicbroitiscbe Stellen lassen ihn als solcben erkennen. 

Scbliesslicb seben wir im Dünnscbliffe rőtbe Gránátén, welcbe ganz 

frei von Einscblüssen sind. (Tafel I, Fig. 1.) 

Von Augit oder Amphibol ist keine Spur zu bemerken. 

Dér sanidinartige Zustaud des Feldspatbes, das veránderte Aeussere 

des Biotites deuten darauf bin, dass dieser B iotit-Ólig oki a s - A n des it nacb- 

tráglich gescbmolzen wurde. Die Masse dieses Andesites scbmilzt sebr leicht, 

wie dies auch die Flammenversucbe zeigen, so wie aucb derFeldspatb des- 

selben, dér Oligoklas; Gránát besitzt ebenfalls den fünften Scbmelzgrad, 

blos dér Biotit scbmilzt scbwer oder gar nicbt, derselbe ist aber so sehr 

untergeordnet, dass demselben eine verzögernde Bolle beim Scbmelzen 

kaum zugescbrieben werden kann. 

Nacb diesem könnte mán folgern, dass die jüngere, in unmittelbarer 

Nábe stattgefundene Augit-Andesit-Eruption den álteren Biotit-Andesit 

gescbmolzen und zum grossen Theil aucb bedeckt babé. Gégén die hohe 

Polana zu scbreitend, unweit dieses Vorkommens, stiess icb auf einen 

structurell verscbiedenen, rötberen und plattigeren Biotit-Andesit, welcher 

nocb grösseren Veránderungen unterworfen gewesen zu sein scbeint. Dér 

Feldspath desselben ist nicbt sebr glasig, und zeigt besonders deutlicb die 

zonale Structur. Die Flammenversuche deuten eher auf Andesin als auf 
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Oligoklas kin; die Biotite sind seltener und stárker verándert, und vöm 

Gránát sind blos Spuren vorhanden. 

Gneiss (Biotit-Muscovit-Gneiss). Die Gesteine dér Gebirgsgruppe dér 

Polana nábern sicb in Beziehung dér Textur den Gránitén, doch lásst sie 

ilire gescbicbtete Structur leicht von letzteren untersclieiden. Diese Gneisse 

waren und sind nocb jetzt stark detn Metamorpbismus unterworfen. 

Das Gneissgebiet beginnt von dér Station Hrinyova nördlieh am 

recbten Ufer dér Szalatna beim Kreuze neben dér oberen Müble unmittel- 

bar neben dem Wege. Auf diesem Gebiete beíinden sich die verstreuten 

Ansiedlungen von Detva (Lázi) und nordwestlicb von diesem Gebiete 

erhebt sicb dér Trachytstock dér Polana. Die am Zlatna-Berge gesam- 

melten Stücke sind nocb hinlánglich frisch. 

Die Textur derselben ist kömig, granitisch; Dicbte 2'66. 

Makroskopiscb betracbtet finden wir gelblicben Quarz, zAveierlei an 

Farbe und Vollkommenbeit dér Spaltung verscbiedenen Feldspath, ferner 

ZAveierlei Glimmer, vorAviegenden Biotit und Aveniger Muskovit, ersteren 

meist in blatterigen Aggregaten. 

Die Feldspáthe erAviesen sicb in dér Flamme als Amazonit und 

Labradorit. 
Einer dér Feldspátbe zeigt eine starke Trübung, doch kann mán bei 

gekreuzten Nikols trotz dér kaoliniscben Substanz deutlicb eine ziemlicli 

gedrángte ZAvillingsstreifung beobacbten. 

StellenAveise gebt dér Orthoklas an den Rándern állmaiig in Muscovit 

über, Avas besonders bei gekreuzten Nikols gut auszunehmen ist. 

Muskovit und Biotit sind frisch, letzterer ist reicb an eigenthüm- 

licben, regelmiissig vertheilten Einscbliissen, die in den Biotiten dér 

Gesteine dieser Gegend so háufig sind und auf Avelche ich spáter ausfübr- 

licber zurückkommen Averde. (Tafel II, Fig, 1, 2, 3.) 

Grüne Chloritschuppen und Epidotnadeln sind ebenfalls vorhanden ; 

von Magnetit und Pyrit dagegen kaum eine Spur. 

Die unmittelbare Umgebung von Hrinyova besteht aus Gneiss, 

Cklorit- und Glimmerschiefern (letztere zuAveilen steatitisch). SoAvohl dér 

Gneiss, als aucb die Scbiefer zeigen versebieden abAvechselnde Structuren. 

Die Gneisse sind zumeist dicbt und sebr záh. Dér Biotit besteht in 

ibnen meist blos aus Avinzigen Schiippchen. Neben ZAveierlei Feldspath 

befindet sicb Quarz, welcben háufig sebön blauer Cordierit in grösseren 

Körnern begleitet. Als interessante makroskopische Einscblüsse sind griiner 

Cklorit und bráunlicber Sphen nicbt selten. An den eingeAvachsenen Indi- 

viduen dieser letzteren sind mitunter ooP, Va P oo, P oo ; oder oP, 2/s P 2, 

P oo zu beobacbten. 

In den Glimmerschiefern sind oft Gruppén von eingeAvachsenen 

scbAvarzen, glánzenden, Nábnadel-dicken, lángén Turmalin-Krystallen, in 
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Höhlungen dér steatitiscdien Yarietáten dagegen lichtbraune Nádelchen zu 

beobachten, welch’ letztere wahrscheinlieh Eutile sind. 

Scliliesslich erwábne ich nocb, dass dieTrachyte dieser Gebirgsgruppe 

im Osten von Phylliten, Glimmerscliiefern und Gneisseu begrenzt werden; 

nördlicb derselben befinden síeli Sandsteine des Rothliegend, Glimmer- 

schiefer, obere Trias-Dolomite und Quarzite ; westlich Quarzite und Gneisse ; 

südlich und südwestlicli dagegen ist keine Spur von álteren Gesteinen vor- 

handen, ausgenommen bei Lieszkova und Alt-Sohl, wo dér Quarzit und dér 

Gneiss auf einer kleinen Stelle sichtbar sind; — da sich die Producte dér 

Trachyt-Eruption, Lava, Asche u. a. darüber gelagert habén. 

II. Die Vjepor Gebirgsgruppe. 

Nyirok. Nördlicb dér Eisenbahn-StationKriván treffen wir um den Mnich 

bérűm und an den Wánden des sich nord-nordöstlich binziebenden Szalatna- 

Thales, sowie oben auf den Bergplateaux überall Nyirok, theils aus dér 

Verwitterung von Tracbyten, theils von Gneissen hervorgegangen. 

Angit Andezit. Dieses Gestein fand ich in dieser Gebirgsgruppe bisher 

blos auf dem isolirt stehenden 539 Meter hohen Mnich und am 1341 Meter 

bohen Vjepor. An beiden Orten ist derselbe raumlich sehr beschránkt. Bis 

jetzt babé ich blos den Andesit des Mnich-Berges untersucht. 

Das Gestein desselben hat eine Dichtigkeit von 2‘70 und braust mit 

Sáure nicht auf. Makroskopiscb erscbeint die Grundmasse dunkel, beinahe 

pecbscbwarz glasartig, aus welcher weisse glasige Feldspátbe von ziemlich 

derselben Grösse ausgescbieden sind, ferner sind darin Augite und einige 

angescbmolzene Amphibole, mitunter mit einer rőtben verwitterten Kruste 

zu bemerken. 

lm Dünnscbliffe entbált die glasige Grundmasse staubförmigen Mag- 

netit und zahlreiche Plagioklaskrystallcben, aus derselben sind dann por- 

pbyrisch Feldspath, grüner Augit und grössere Magnetitkörner ausge¬ 

scbieden. Die meisten Feldspáthe sind an Grundmasse und braunen Glas- 

Einscblüssen sebr reich, und erscbeinen von denselben wie besaet. Die 

Extinctionswinkelwertbe dieser mit Zwillingsstreifen versehenen Feldspáthe 

deuten auf Anorthit hin, (die Flammenversucbe wiesen ebenfalls auf Anor- 

tbit-Bytownit). Dér Augit ist grün bis rotbbraun, derselbe zeigt ausser den 

charakteristiscben Spaltungsricbtungen zahlreiche unregelmássige Sprünge 

und reicbliche Einscblüsse. Als Einscblüsse im Augit fand ich braunes 

Glas, Apátit, Feldspath-Mikrolithe, Magnetit, sowie Reste eines geschmol- 

zenen Minerales (vielleicbt Ampbibol). 

Das Gestein des Mnich ist demzufolge ein Augit-Anorthit-Andesit, 

mit spárlichen gescbmolzenen Amphibol-Einschlüssen. 

Gneiss. Die Gneiss-Gesteine dér Vjepor-Gruppe stimmen im Allge- 
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meinen mit jenen dér früheren überein. Dieselben besitzen baki eine grö- 

bere Structur und sind geschichtet, bald wieder niihern sich dieselben dem 

echten Gránit. 

lm frischen Gneisse sind ausser dem Quarze blaue Dicbroite nicht 

selten, die Feldspáthe zeigen einen mehr weniger guten Erlialtungs- 

Zustand, so wie aucb dér Glimmer. Sphen und Chlorit sind ebenfalls vor- 

lianden, letzterer háufiger. 

Die Feldspáthe erwiesen sich in dér Flamme als Oligoklas und 

Amazonit. 
Unter dem Mikroskope treten zwischen den weissen, grauen und mit- 

unter wasserhellen Gemengtheilen die braunen, bisweilen grünlichen Biotit- 

schüppchen deutlich hervor, zwischen denen seltener kleine Splien-Indivi- 

duen zu bemerken sind. Die Biotit-Schuppen sind 1 — D5 Milliméter breit. 

Dér wasserhelle durchsichtige Gemengtheil ist Quarz, die mehr weniger 

triiben Körner dagegen Orthoklas, und untergeordnet Oligoklas; derselbe 

ist an Einschlíissen reich, besonders kommen darin Apatitnádelchen und 

Chloritschüppcken vor. Die Feldspáthe sind dem Metamorphismus stark 

unterworfen, und gehen einestheils in Kaolin, anderestheils in Muscovit 

über, so dass es den Anschein hat, als ob dér Muscovit dieser Gneisse 

ein im Wege des Metamorphismus erst nacktraglich gebildetes Mineral 

wáre. 

Magnetit oder Pyrit ist kaum vorhanden. 

Gránit: A) Biotit-Gránit. lm oberen Theile des von dér Magúra 

herkommenden Bielivodi-Thales fand ich einen grobkörnigen Gránit, wel- 

cher aus linsengrossen Feldspatli und Quarzkörnern und ebenso grossen 

dunkelbraunen, beinahe schwarzen Biotit-Blattcken besteht. Muscovit ist 

keiner darin enthalten. 

Die Feldspáthe erwiesen sich in dér Flamme als Andesin und Perthit. 

Beide erscheinen unter dem Mikroskope im Dünnschliffe angegriffen und 

zwar ersterer mehr als letzterer. Dieser Biotit ist ebenfalls reich an den 

spáter zu besprechenden nadelförmigen Interpositionen. (Taf. II. Fig. 1,2,3.) 

B) Biotit-Muscovit-Gránit. Gégén die Bielivodi-Quelle zu thalauf- 

wárts gehend, stiess ich um die Magura-Ansiedelungen herum auf einen 

záhen frischen Gránit, welcher auf dér Wiener geol. Specialkarte nicht ver- 

zeichnet war. Derselbe bildet holie Felswánde und würde, genügend auf- 

geschlossen, ein práchtiges Matériái für Bauzwecke liefern. Die Dichtig- 

keit desselben ist 2‘67. 

Die Feldspáthe desselben sind zweierlei und erwiesen sich in dér 

Flamme als Perthit und Oligoklas-Andesin. 
Im Dünnschliffe erscheint dér Quarz, welcher wasserhell und durch- 

sichtig ist, als vorherrschend, ausserdem ist darin frischer und wolkig 

getrübter Feldspath, sowie untergeordnet brauner und grünlicher Biotit, 
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farbloser Muscovit, Epidot-Partien und Spuren von Sphen zu erblicken. 

Pyrit fand ich keinen. Von den beiden Feldspathen ist dér Orthoklas vor- 

herrscliend, und bildet mitunter Zwillinge. Oft seben wir solchelndividuen, 

welche im Inneren Spuren dér Ivaolinisirung aufweisen, oder durch ihr 

stellenweises intensiv roth und grünes Farbenspiel die Muscovit-Bildung 

erkennen lassen. Dér Oligoklas ist fein gestreift, ist aber verwitterter als 

dér Orthoklas. 

Dér Biotit ist unter allén Gemengtheilen dér frischeste, seine an den 

beiden Enden ausgefranstenQuerschnitte zeigen einen starken Dichroismus. 

Als Einscliluss befindet sich in ihm haufig Magnetit und ausserdem die 

bereits mehrfach erwáhnten regelmiissig angeordneten nadelförmigen Inter- 

positionen. welche für die Biotite dér Gneisse dér Polana-Vjepor, haupt- 

sáchlich aber für die dér Gránité charakteristisch ist. lm Muscovit fehlen 

diese Interpositionen stets. 

An oP-Schnitten des Biotites sieht mán namlich dicht nebeneinander 

lángé, licht durchscheinende und durch die ganzen Lamellen gehende 

Nadeln, die einander unter auffallend regelmassigen Winkeln kreuzen, 

(Taf. II. Fig. 1). In Schnitten senkrecht auf oP ergeben die Enden dieser 

Nadeln das auf Tafel II. Fig. 2 abgezeichnete Bild. 

Bisher beobachtete mán blos in den Biotiten dér krystallinischen 

Schiefer, besonders dér Gneisse, iihnliche Interpositionen, welche sich aber 

meist als secundare Bildungen herausstellten. Erwahnung hierüber findet 

mán bei folgenden Autoren : 

1875. F. Zirkel. Die Zusammensetzung des Kersantons. Bericht dér 

k. sachs. Gesellscliaft dér Wissenschaften, 1875, pag. 202. 

1876. F. Zirkel. Mikroscopical Petrography. Washington, 1876, 

pag. 15. 

1878. E. Kalkowsky. Zeitsclir. d. d. geol. G. 1876, pag. 701. Gneiss- 

formation des Eulengebirges. 

1881. Cross C. W. Tschermak Min. u. Petr. Mittheilung. Bandii, 

pag. 371-—372. 

1881. F. Sandberger. Neues Jalirb. f. Min. Geol. und Pál. I. pag. 258. 

1881. J. Becke. Tschermak Min. und Petr. Mittheilungen. Bánd IV. 

pag. 285. 

1882. H. Gylling. Geol. Foreningensi Stockholm. Förhandl) Nr. 74. 

Vol. VI. H. 4. 

1882. F. Sandberger. Neues Jahrb. f. Min. G. und Pál, II. pag. 192. 

1883. Max Hollrung. Untersuchungen über Rubellan, Tschermak, 

Min. u. Petr. Mitth. Bnd. V. Heft. IV. 

1883. Georg H. Williams. Die Erujitivgesteine dér Gegend von Try- 

berg im Schwarzwald. Neues -Jahrb. für Min. Geol. und Pál. pag. 617. 

Hollrung’s Interpositionen im Rubellan entstanden wahrscheinlich 
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in Folge dér Zersetzung des Biotites, dieselben siad blos kurze kleine 

Individuen. Die Interpositionen Williams dagegen áhneln ganz den unse- 

rigen von dér Magúra von Hrinyova und Zsjár, nur dass unsere noch 

grösser sind. 

Die hexagonalen Bláttchen des Magnesia-Glimmers erreichen mit- 

unter eine betráchtliche Dicke. Nach Tscbermak entspricht c = oP; b = 

oo P oo und m — oo P. Die Ebene dér optiscken Axen ist dér Kanté be 

parallel. Dér Glimmer ist griinlich oder tombakbraun und sehr frisch. In 

den verwitterten Individuen verschwinden die Einschlüsse gánzlich, oder 

sind nur noch spárlich zu sehen. Es ist daher sehr wahrsckeinlich, dass 

dieselben mit dem sie umschliessenden Minerale zu gleicher Zeit entstan- 

den sind. 

Bei geringer Yergrösserung nehmen wir auf einem Spaltungsblátt- 

chen, oder aucli im Dünnschliffe an oP Scknitten ein Linien-System wahr, 

in welchem die Yerscbneidung eine sehr regelmássige unter G0° resp. 

120° ist. Die Linien liegen so dicht nebeneinander, dass die sonst hin- 

liinglich durchscheinenden Biotitbláttcben durch dieselben förmlicb ver- 

dunkelt werden. Sie liegen stetsblos in dér oP Ebene des Glimmers. 

Bei starker Vergrösserung gewinnen wir die Ueberzeugung, dass diese 

Linien wirklicke dünne Krystállchen sind, dérén Dicke sehr versebieden 

ist; ein Theil erscheint selbst bei einer GOO-fachen Vergrösserung als 

Linie, die kürzeren und gedrungeneren dagegen erreichen eine Dicke von 

V6oo—V20 Mm. Gewöhnlick sind sie nadel- oder haarförmig, und spitzen 

sich oft gégén das eine oder das andere Ende zu. Einzelne kürzere, gedrun- 

genere Individuen kommen entweder isolirt vor oder reihen sich mit unre- 

gelmássiger Lage zu Schnüren aneinander. Oft kann auch die Zwillings- 

verwachsung derselben gut beobachtet werden (Taf. II, Fig. 3), welche 

mitunter sogar eine polysynthetische wird. Bei womöglich genauen Messun - 

gen fand ich, dass die Zwillingsindividuen unter 55° mit einander verwach- 

sen sind. lm einfachen Lichte sind diese Einschlüsse stark lichtbrechend, 

zwischen gekreuzten Nikols glanzen dieselben stark, stechen von dér übri- 

gen Biotitmasse auffallend ab und lösehen mit ihrer Langsricktung paral¬ 

lel aus. 

G. H. Williams gelang es Biotite mit ganz áhnlichen Einschlüssen 

einer chemischen Analyse zu unterwerfen und fand, dass dieselben Rutile 

seien. Ihr optisches Verhalten spricht auch dafür. 

In Höhlungen dér Glimmersckiefer von Hrinyova wurden aufgewach- 

sene Rutilnadeln bereits erwáhnt und wir glauben auf Grund des optischen 

Verhalten^, sowie auch in Folge dér vollkommenen Aehnlichkeit mit den 

Interpositionen Williams nicht felil zu gehen, unsere Einschlüsse im Biotit 

ebenfalls für Ptutile zu haltén. 
Apátit kömmt in diesem Gránité in V20—'/s Mm. und noch grösseren 
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Sáulchen vor. Mitunter bemerkt mán an denselben die P und oP-Fláchen 

und die mit letzterer parallel gehenden Spaltungsrichtungen. 

Selten sieht mán an Amphibol erinnernde Relicte, welche aber 

bereits gánzlich zu Epidot umgewandelt sind, in einem Falle aber sind die 

Gestalt und andere Eigenschaften des Ampliibol noch gut wahrzunehmen. 

Von Splien blos Spuren. 

Das zweite weit grössere Granit-Vorkommen befmdet sich lángs des 

Zsjár-Backes, derLulovski Yrch bei Miklósfalva. Dieser Gránit ist grauer, 

frischer und feinkörniger als dér Magura-Granit, ist aber ebenfalls ein 

Biotit-Muscovit-Granit. 

Die Dicktigkeit desselben betrágt 

Die Feldspáthe desselben erwiesen sich in dér Flammenreaction als 

Perthit und Oligoklas. 
Die mikroskopiscbe Beschaffenheit und Zusammensetzung dieses 

Granites ist dem früheren so ziemlich áhnlich, aucb hier sind die Biotite 

von zahlreichen Rutilnadeln durchspickt. 

Oestlich von Miklósfalva kommen in dieser Gneiss-Granit-Gruppe 

máchtige Quarz-Adern vor (Zsabicza-Bruch), welche das Matériái für die 

hrinyova-szkaliszkóer Glashütten liefern. 

Dér Gebirgsabschnitt von Véghles-Katinka. 

1. Véghles. 

Nyirok. Dieses Yerwitterungs-Product dér Trackyte bedeckt auch 

hier die niederen Hügelketten und Tháler. In grösster Ausdehnung finden 

wir denselben auf dér Hochebene Lieszkócz-Ocsova-Dubrava und lángs 

des Koczán-Baches von Kalinka bis Véghles. Löss ist nirgends vor- 

handen. 

Angit-Andesit. An den Abhángen des véghleser Burgberges sieht mán 

die eruptive Breccie, aus welcher sich dann das feste Gestein heraushebt. 

Dieses letztere ist mitunter etwas poros und rkyolitiseh, und von rotk- 

brauner Farbe. Die glánzenden Feldspáthe sind genügend frisch. 

In dér Flammenreaction (nach Dr. Szabó) erwiesen sich dieselben als 

Anorthite, oft mit einer Annáherung an Bytownit. 

lm Dünnschliffe ist dér glasige Feldspath in eine mikrolithische Grund- 

masse eingebettet, derselbe enthált zahlreiche Einscklüsse, zu welchen in 

einigen Falién auch geschmolzener Amphibol gehört. Dér gninlicke Augit 

ist sehr zersprungen und ebenfalls reich an Einschlüssen. Amphibol ist 

in diesem Andesite ebenfalls vorhanden, jedoch in einem sehr veránderten 

Zustande. 

Ueberaus interessant ist dér Andesit dér Kápolna-Kuppe, welche 
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vis-á-vis dér Véglileser-Burg sich am rechten Ufer dér Szalatna erhebt 

(419 M.). 
Dieser Andesit ist tkeils perlitiscb, theils bimsteinartig und ist selten 

in seiner normalen Yarietát anzutreffen. Die Feldspáthe sind stark glasig, 

fleischroth und besitzen einen zónáién Aufbau. Unter den sckwarzen 

Gemengtbeilen zeigen viele Individuen Spuren einer Scbmelzung, wábrend 

andere kleine Prismen mit glanzenden Flachen bilden. 

lm Dünnschliffe siebt mán die Gemengtbeile aus einer glasig mikro- 

krystalliniscben, oder mitunter glasigen, bestaubten, braunen Grundmasse 

porpbyriscb ausgescbieden. Dér Feldspatb ist nicbt immer rein, gewöbn- 

lich ist er mit Grundmasse oder Glaspartikelcben voll. Seltener enthalt 

er Augit- oder Magnetit-Körner, báuíiger jedocb Apátit- und Hámatit-Ein- 

scblüsse. Mitunter kommen aucb Ampliibol-Körner in demselben vor. Dér 

Augit ist grünlicb-braun und ist ebenfalls reicb an Einschlüssen. Die Am- 

phibole sind an den Kantén abgerundet und oft schwarz umrandet. Dér 

Rolni-Kohlacka-Berg (Kuppe desselben 657 M.) ziebt sicli von Dettva nach 

W. lángs dér Strasse gégén Végbles. Dér östlichste Theil desselben war 

einer starken Solfataren-Einwirkung ausgesetzt, so dass dér normale Tra- 

chyt, sowie auch dessen Bimstein-Conglomerat ganz gebleicbt erscbeinen; 

dér westlich gelegene Gipfel dagegen bestebt aus ziemlicb friscbem Gestein. 

In dér Mitte des Zuges befindet sicb auf dér Seite, welcbe mán von dér 

Losoncz-Sobler Strasse sieht, Conglomerat und Tuff in steilen Wanden, 

welcbe ein ausgezeicbnetes Baumaterial liefern könnten. Dér normale 

Andesit zeigt saulenförmige, mitunter aucb kugelförmige Absonderungs- 

formen und enthalt an vielen Steilen Einscklüsse von Dichroit führendem 

Gneiss. In den glasigen Yarietaten des Gesteines ist eine gelbe opalartige 

Substanz kaufig, an anderen Steilen wieder finden wir in den Hohlráumen 

die strobgelben Táfelchen von Tridymit, die aber glanzlos sind. 

Dichte des Gesteines 2‘6. 

In dér Flamme ergab dér Feldspatb des normalen Andesites Lobra- 

dórit. 
Unter dem Mikroskope ersclieint die braungraue Grundmasse bei 

gekreuzten Nikols isotrop, aus welcher blos einzelne lichte Feldspatbe 

berausleucbten. Unter den mikrolithischen Gemengtbeilen ist dér Magnetit 

vorwiegend. Die Grundmasse macbt ungefákr die Hálfte des Gesteines aus. 

Ausser den polysynthetischen Plagioklasen siebt mán in derselben Augite, 

grössere Magnetitkörner, ausserdem Ampbibol und andere seltenere Ein- 

schlüsse. Das Innere dér Feldspatbe ist gewöbnlich mit Grundmassepar- 

tikelchen, mit Luftbláscban und langs dér Kissé mit Verwitterungsproduc- 

ten voll, so dass dieselben íleckig getrübt erscbeinen. Dodi ist deshalb die 

Zwillingsstreifung und die zonale Structur noch gut zu beobachten. 

Dér Augit ist grüu und gelblickbraun, stark rissig und entbált Mag- 
Földtani Közlöny. XV. köt. 1885. 36 
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netit und Hamatitbliittcben, seltener Feldspathfragmente in sicb einge- 

schlossen. Dér aus dem Magnetit entstandene Limonit fárbt und trübt 

seine ganze unmittelbare Umgebung. Dér Amphibol ist stark verándert 

und mit einem schwarzen Kande umsáumt; blos in dér Mitte kann dér 

cliarakteristische' Dichroismus desselben noch waln’genommen werden. Die 

ausgescbiedenen dunkeln opaken Körnchen sind niclit immer Magnetite, 

doch sind wir gegenwártig noch niclit in dér Lage dieselben bestimmen 

zu können. Dér Amphibol, welcher leicbter scbmilzt als dér Augit, zeigt 

die Spuren dér Auflösung und Yeránderung in Folge nachtráglicher Hitze- 

einwirkung in viel höherem Grade.* Es gibt Falié, in welchen dér Amphi¬ 

bol seine Form beibehielt und beinahe ganz schwarz wurde, aber mikros- 

kopische Augite in síeli einschloss, die sich gar nicht veriinderten. In ande- 

ren Falién ist dér Amphibol noch durchsichtig, besteht aber schon nicht 

mehr aus einem Individuum, sondern löste sich in zahllose winzige Siiul- 

chen auf, welche so ziemlich gerade auslösehen und manchmal als Mikro 

lithschwárme das Mutter-Individuum verlassen. Andere Individuen zeigen 

im Inneren zahlreiche Sprünge, auf denen sich opake Körnchen und andere 

Veránderungs- und Verwitterungs Producte aneinander reihen. Schliesslich 

gibt es Beispiele, in welchen blos noch eine unzusammenhángende granu- 

lirte schwarze Contnr an Amphibol erinnert. 

In solchen Schliííen, in welche auch Einschlüsse von filteren Gestei- 

nen hineingelangten, sind genügend frischer grüner, brauner oder ange- 

schmolzener Biotit, krystallisirter Dicliroit und noch andere niiher nicht 

zu bestimmende Mineralien sehr haufig. 

Es ist wahrscheinlich, dass diese Gesteine auch Hypersthen enthalten 

und zivar in eingewachsenen Krystallen als Gesteinsgemengtheile. Es wer¬ 

den aber noch neuere Aufsammlungen und Untersuchungen nothwendig 

sein, um diese meine Vermuthung vollkommen zu bestiitigen. 

Das Gestein von Robi ist daher eine Tgpen- Mischung von Amphibol - 

Andesit mit Angit-Andesit; die Feldspáthe desselben sind Labradorit- 
Andesin, (ferner finden wir Hypersten ?) und stellenweise auch noch die 

Gemengtlieile jener alteren Gesteine, mit welchen dasselbe bei seiner Erup- 

tion in Berührung kam ; dasselbe kömmt im normalen Zustande sowolil 

als auch in tuffigen Conglomeraten vor. 

* Dr. Aethur Becker machte beim klinstlichen Schmelzen von Andesitmag- 
men áhnliche Beobaclitungen. 
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2. Kálin ka. 

Kalinka liegt von Véghles ungefáhr 5-5 Km. südlich zwischen mittel- 

hohen Bergen.** Die véghleshuta-kalinkaer Ausláufer, welche die Schwe- 

felgrube umgeben und dér schöne beinahe isolirt dastebende Lisecz bilden 

einen engen Késsél, dessen Ausgang in NO-licber Richtung nach Kalinka 

fiihrt. Die verlassene Schwefelgrube liegt vöm Dorfe Kalinka ungefáhr 

1-8 Km. Die ganze Formation erinnert an eine grössere krateráhnliche 

Yertiefung, welche auch spáter lángere Zeit hindurch Schauplatz dér Sol- 

fataren-Wirkung dér Augit-Andesit-Eruption war, und es sind die tiefer 

gelegenen Partién vielleiclit auch jetzt noch dér stark umándernden Solfa- 

taren-Wirkung ausgesetzt. Mán kann hier die Sulíat- und Sulfuret-Wir- 

kung nebeneinander sehen. 

Gégén den Gipfel des Berges habén wir es mit normalen Gesteinen 

zu thun, wáhrend wir weiter uuten zu mehr oder weniger veránderte 

Gesteine antreffen. Unter dér Nyirok-Decke, dérén Máchtigkeit eine verschie- 

dene ist, befindetsich ein ockergelber weicher Tlion, welcher gégén die Teufe 

zu immer hárter wird und stellenweise mehr oder weniger faserigen Gyps, 

Gyps-Krystalle und nach Zipser* (dér ungefáhr im Jahre 1823 zuerst um 

das Recht zűr Schwefelgewinnuag ansuchte) sogar auch Realgar. Darunter 

folgt dér theilweise thonige und hydroquarzitische Trachyttuff, theilweise 

dér stark zersetzte kaolinisirte und mit Pyrit durclidrungene Augit-Ande- 

sit, in welchem dér Schwefel sich in grösseren Mengen abgesetzt hat. Die 

verlassenen Schwefelgruben werden beinahe blos durch die grossen weissen 

Schutthalden gekennzeichnet, auí welchen mán aber noch aus dér Grube 

stammende Gesteine in grosser Menge findet. Bei meinem Dortsein war 

die Grube gánzlich unbefahrbar, und die dazugehörigen einst grossartigen 

Baulichkeiten waren gánzlich verwahrlost. 

Nach dér Eröffnung dér Grube fand mán am erstenLauf einen 11 M. 

im Durcbmesser und 54 M. hőben hydroquarzitischen Trumm, welcher 

1500 Centner Stangen-Schwefel lieferte. Im Gabriel-Stollen stiees mán 

schon im 9—11. M. vöm Mundloch auf ein Schwefellager, welches 105 M' 

weit anhielt, bis dann hierauf im westlichen Theile des Lisecz-Berges nor- 

maler Augit-Andesit folgte. Mán verfolgte den Stollen in NO-licher Rich¬ 

tung, in welcher die schwefelführende Schichte bei P5 M. Máchtigkeit 

42 M. láng war. Dieser Abbau lieferte 45—69% schwefelháltiges rohes 

Matériái. Karl Adler schátzte den Schwefelgehalt des abbaubaren Mate- 

* Bei gegenwártiger Gelegenheit besclireibe icb blos den Lisecz-Berg und 

seine Schwefelgrube, nachdem das mir zu Gebote steliende Matériái sicli blos auf 

diese Punkte bezieht. 

** VIII. Versamml. dér ung. Aerzte und Naturforscher 1863. (ung.). 

36* 
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riales durchschnittlich auf 6%, und trotz dieser geringen Menge rentirte 

sich das Schwefelbergwerk ganz gut. Zu jener Zeit, als dér Staat den kalin- 

kaer Schwefelbergbau einstellte, stand derselbe in seiner liöcbsten Blüthe 

und lieferte mit wenigen Arbeitskráften taglich 350 Centner schwefelhalti- 

ges Matériái und dér erzeugte Scliwefel gehörte zu dér feinsten Sorté. Die 

Manipulation war einfacb, da mán das Gestein in Eisenröhren einführte 

und dann über Feuer erhitzte; dér Schwefel setzte sicb hiebei an den kal- 

ten Enden ab. Hierauf wurde derselbe in Kesseln destillirt, und wurde 

anfangs in Stangenform, spater in Ziegeln á 25 Pfund gegossen. Dem Yer- 

nebmen nacb wurde dér scliönste Schwefel im Carolus-Stollen gefunden, 

docli strömte aus einem Spalt eine derartige Hitze aus, dass es die Gru- 

benarbeiter daselbst nicht weiter aushalten konnten. 

Die Hauerite (Manganbisulfuret) kamen im südlicken Theile des 

Stollens vor und bildeten entweder selbststimdige Krystalle oder Morgen- 

stern-förmige im Thon eingewachsene Aggregate in Yergesellschaftung mit 

Pyrit, Gyps und mitunter aucb Schwefel. 

Dies bielt icb (ur nicht überflüssig über den Schwefelbergbau von 

Kalinka zu erwábnen. Ich bin dér Ueberzeugung, dass es dér Műbe lohnen 

würde das Schwefellager mit Beziebung auf Schwefelsáureerzeugung, 

genau und sorgfáltig zu untersuchen. 

Von den zablreicben gesammelten Gesteinen beschreibe ich blos 

folgende. 

Das frische Gestein des Lisecz ist dunkel scbwarz-grau, mit etwas 

gelben nicht am besten spaltbaren Feldspátben, ferner dünnen schwarzen 

saulenförmigen Krystallen und hie und da mit mitunter rothen körnigen 

Yerwitterungsproducten. Als secundáre Gemengtheile tritt Pyrit und 

manchmal aucb Gyps auf. 

Die Gesteinsproben aus dér Grube sehen von diesem ganz verschie- 

den aus. Dasselbe ist stark gebleicht, dér schwarze Gemengtheil ist in 

verscbiedenen Graden dér Verwitterung begriffen und dér Feldspath zu 

Kaolin umgewandelt. Ueberall tritt uns dér neugebildete Pyrit und Gyps 

entgegen, die Grundmasse wird bydroquarzitiscb und die Porén füllen sicb 

mit mebr-weniger Schwefel an. 

Die Dichtigkeit des frischesten ist 2‘8. 

Die SzABó’scbe Flammenreaction ergab für den Feldspath als Besultat 

Anorthit, welcher sich etwas dem Bytownit zuneigt. Unter dem Mikroskope 

zeigen die einzelnen Gemengtheile eine ganze Skala von verscbiedenen 

Erhaltungs-Zustanden, und icb bemerke hier nur, dass sicb dér schwarze 

Gemengtheil als Augit herausstellte ; Amphibol und Biotit sind blos in 

fraglichen Fragmenten zu seben. Dér Feldspath ist meist giinzlich zu 

Kaolin verwittert. Magnetit ist wenig, Pyrit dagegen viel im Gesteiue ent- 

lialten. 
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Ein Exemplar ist besonders daclurch interessant, dass sich in den 

Dünnschliffen Drusen mikroskopischer Scliwefel-Krystállchen befanden, 

(Tafel 1. Fig. 2) die Prismen und Pyramidenfláchen erkennen liessen. Beim 

Erwármen des Schliffes schmolzen dieselben zu einer amorphen Masse. 

Das Gestein von Kalinka-Lisecz ist demnach ein Angit-Anorthit- 

Andesit mit Ampbibol (Biotit?) Magnetit, Pyrit, Gyps und in den Hoblráu- 

men mit krystallisirtem Scliwefel. 

Erklárang dér Tafeln. 

Tafel I. Fig. 1. Partié aus (lem Dünnscliliffe eines Biotit-Oligoklas-Granat-Andesi- 

tes (Rliyolith) Hartnack RU Vergr. 

— « 2. Scliwefelkrystalldruse in mikroskopisclien Holilraumen irn Augit- 

Andesit von Kalinka. Plartnack 4A Vergi-. 

— II. « 1. Biotit, Spaltnngslamelle mit Rutil-Interpositionen. Vergr. Hartnack 4/s. 

— « 2. Biotitsciinitt ungefálír parallel dér Hauptaxe aus Gránit. Vergr. Hart¬ 

nack 4/s. 

— « 3. Rutil-Interpositionen, einzelne Ivrystalle und Zwillinge aus einem 

Biotitblattchen. Vergr. Hartnack *le. 

GEIÍRTZTES GESCHIEBE VON DÉR SÜDSEITE DÉR 
HOHEN-TÁTRA. 

Von 

Dr. Sámuel Roth. 

lm Laufe des verflossenen Sommers setzte icli meine Gletscherstu- 

dien an dér Südseite dér Holien Tátra fórt, und da icli bei dieser Gelegen- 

heit einen áusserst interessanten und für die Tátra ganz neuen Fund maclite, 

will icli es nicht unterlassen, denselben liier mitzutbeilen. leli fand in dér 

Weissen B and des Weiss-Wasserthales gekritztes Geschiebe. In dieser Wancl 

Hegen Gránit-, Quarzit-, Kaik- und Sandstein-Blöcke und Trümmer in einem 

scharfen Sand eingebettet. Die Findlinge babén verschiedene Grösse und 

Form; ein Theil von ihnen ist ziemlicli stark abgerundet, zahlreiche Exem- 

plare sind aber eckig und scharfkantig; die Granitstücke sind oft auf ein 

oder zwei Seiten abgescliliífen, Ivritzungen oder Schrammen konnte icli 

jedocli an denselben nicht entnehmen, Aebnlicbes kann vöm Quarzit gesagt 

werden. An den meist abgerundeten Kalksteinen aber sind nacli allén mög- 

lichen Riclitungen verlaufende und versebieden tiefe Schrammen und Krit- 

zungen deutlicb zu seben; ebenso sind auch die feinkörnigen Sandsteine 

gekritzt. Die báufigsten und instructivsten Kritzungen zeigt dér dunkelgraue 

und von weissen Calcitadern durclizogene Triaskalk. An dem lichtgrauen 

Jurakaik sind die Schrammen seltener und weniger tief. 
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Sámmtliche gekritzten Gesteine lagen in verschiedener Tiefe unter dér 

Erdoberfláche und zwar in genügend grosser Alizaid. Hin und wieder trifí't 

mán zwar auch an dér Oberflache ein durchfurchtes Kalksteinstück, doch 

war in den meisten Falién gleicli auf den ersten Blick zu entnehmen, dass 

die darin befindlichen Yertiefnngen nicht durcli Reibung entstandene 

Schrammen, sondern Verwitterungsproduete oder Eindrücke von Pflanzen- 

Wurzeln sind. 

Von weniger günstigem Erfolg waren meine diesbezügliclien Forschun- 

gen auf den zwei typischen Stirnmoránen dér Weidau, woselbst neben dem 

yorherrschenden Quarzit auch Kalkblöcke und Triimmer vorkamen. Hier 

waren die nalie zűr Oberflache befindlichen Gesteine mit den verschiedensten 

Wurzelabdrücken überzogen, wiihrend die tiefer liegenden eine 4—5 Milli¬ 

méter dicke weiche Schichte umgab, welche mit dem Fingernagel leicht ent- 

fernt werden konnte. Dass an solchen Gesteinen Schrammen und Kritzungen 

nicht zu erkennen sind, ist leicht einzusehen. Von dem hier untersuchten 

Gerölle zeigte blos ein dunkler, mergeliger Sandstein ziemlich deutliche Spu- 

ren einer Kritzung auf seiner abgeschliffenen Oberflache. 

Auf an dérén Orten dér Südseite dér Hohen Tátra habé ich bislier keine 

Gelegenheit gehabt gekritztes Geschiebe zu fiúdén. Dieses negative Kesuitat 

hat seinen Grund darin, dass beinahe überall ausschliesslich nur Granit- 

gerölle vorkommt, welches bekanntlich nicht leicht gekritzt werden kann. 

An solchen Orten übrigens, wo auch Glimmerschiefer zwisehen dem Gerölle 

zu finden ist, z. B. im Felker Thal, dürften von dem letzteren auch gekritzte 

Stücke gefunden werden. 

SPUREN EÍNSTIGER GLETSCHER IN DÉR NIEDERN TÁTRA. 
Von 

Dr. Sámuel Roth. 

Gerade als es mir gelungen war, die Existenz einstiger Gletscher in 

dér Hohen Tátra über allén Zweifel erliaben zu constatiren, kam mein 

Freund Franz Dénes mit dér Nacliricht, dass er bei einer Besteigung des 

Djumbir in dem obern Ende des von diesem Berge nördlicli liegenden Bisztra- 

und Ludarowy-Tlials moránenartige Gebilde gefunden habé. In Anbetracht 

dessen, dass einige Spitzen dieses Gebirges eine Hölie von mehr als 2000 M. 

habén (dér Djumbir ist 2045 M.) und dass das obere Ende dér fragliclien 

Tháler sich beinahe bis zu einer Hőbe von 1700 M. erhebt, erachtete ich die 

Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass einst auch in dér Niedcrn Tatra 
klcinere Gletscher vorkamen. Um midi von dem Sachverhalte zu überzeugen, 

besuchte ich am 4. August in Begleitung dér Herren Franz Dénes, Martin 

Róth und Josef Mihalik diese Gegend. 
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Das obere Ende des Bisztra-Thales ist ein riesiges Trümmerfeld, wel- 

ches nacli Síiden die steilen, kalilen Granitwánde des Djumbir, nacli Osten 

und Westen hingegen die berasten Ausláufer desselben begrenzen. Umnittel- 

bar am Fusse des Djumbir besitzt dér Bódén dieses Beckens ein ziemlich 

starkes Gefálle, weiter entfern1 davon verláuft er aber immer mebr eben; 

die Ausbuchtungen gégén die Schluchten des Djumbir waren nocli gelegent- 

lich unseres Besuches mit Sclmee bedeckt. Nach Norden zu wird dieses 

Becken von einem 5 — 7 M. hőben Trürnmerwall umgeben. Die thalabwarts 

gewendete Lelnie des Walles ist steil und liebt sicli auffallend vöm Vorder- 

grunde ab; die gégén den Djumbir zu befindliche Seite ist weniger deutlich 

zu erkennen, da sieh liinter derselben Geröll angesammelt hat. Das Matéria! 

des Walles besteht aus Granitschutt von verschiedener Grösse und Form. 

Einige Schritte abwárts von diesem Wall erstreckt sich ein zweiter, dér 

bereits stark berast ist. Beide Wlille können als Stirnmoranen angesehen 

werden, obwohl im zweiten aucli anstehendes Gestein vorkommt und die 

Bichtung ziemlich gerade verláuft. Weiter thalabwarts korúmén nocli zwei 

ebenfalls gerade verlaufende Stirnmoranen vor. Audi von Seitenmoranen 

sind mehrere Ueberbleibsel zu bemerken und zwar von zwei in verschiedener 

Hölie befindlichen. Die besterhaltene und instructivste Seitenmorane ist am 

linken Ufer des Bisztrabaches, an jener Stelle, wo dér Bach seine nördliclie 

Bichtung verlasst und sich nach Nordost wendet. Diese 10—15 M. liolie 

Seitenmorane ist an ihrem obern und untern Ende mit Krummholz und 

Basen bedeckt, in dér Mitte aber ist sie vorwiegend aus grösseren kalilen 

Felsstücken zusammengesetzt; die Form eines sich von dér Tliallehne scharf 

abhebenden Walles behiilt sie aber aucli auf diesel- Strecke. 

Die zahh’eichen, unregelmassig vertlieilten Schotteranhaufungen dér 

Thalsohle, die zerstreut liegenden Felsblöcke, sowie die in den Wasserrissen 

aufgeschlossenen Trümmergesteine, dies Alles deutet darauf Ilin, dass wir 

uns auf einst von Gletschern bedecktem Bódén befinden. Nicht weit unter- 

halb dieser Wendung des Baches in einer Hölie von ungefalír 1550M. befin- 

det sich ein von verschieden grossen Trümmergesteinen, Ilin und wieder 

aber aucli von anstehenden Felsen aufgebaute Böschung, die steil zu dér 

Thalsohle liinabfallt. Die orograiihisclien Verháltnisse, die im Flussbett lie¬ 

genden Biesenfelsblöcke, die Form, Grösse und petrographische Bescliaffen- 

lieit dér Trümmergesteine sind alles Anzeichen, dass wir es hier mit den 

Ablagerungen eines einstigen Gletschers zu tliun habén. Diese Schotter- 

anliaufung bildet zugleich die unterste Grenze des einstigen Gletschers, dér 

eine Lángé von mehr als IV2 Km. erreichte. Weiter abwárts ist dér Charak- 

ter dér Thalsohle und Leimen bereits ein ganz anderer, und wenn aucli hin 

und wieder Schotteranhaufungen vorkommen, so können dieselben durcliaus 

nicht mit den Gletscher-Ablagerungen in eine Ivategorie gestellt werden. 

In dér Beibe dér Trümmergesteine kommt neben Gránit sideritführender 
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Quarzit vor, welch letzteres Gestein nörcllicli vöm Djumbir ansteht und 

früher aucli abgebaut wurdé. Dér Djumbir selbst besteht aus remem Biotit- 

Granit; auf seinen nördliclien Ausláufern zeigen sich stellenweise Gneiss 

und Glimmerschiefer. 

lm Ludarowy-Thal sind die Verháltnisse áhnlich denen des Bisztra- 

Thales. Audi liier sielit mán am Fusse des Djumbir ein ausgedehntes Trürn- 

merfeld, von welchem sicli an dér linken Tlialléhne eine vorzüglicli erhaltene 

Seitenmoráne erstreckt, die lant Aussage des Herrn Dénes ungefáhr 1 Km. 

láng ist. Ausser dicsér Seitenmoráne kommen noch Spuren einer hölier gele- 

genen Seitenmoráne, sowie Ueberbleibsel von Stirnmoránen vor. Herr Dénes, 

dér dieses Thai beging, fand ungefáhr 2 Km. vöm Djumbir entfernt in einer 

Hölie von 1500 M. eine áhnliche Abstufung, wie sie im Bisztra-Thale vor- 

kommt. Dieselbe sdieint ehenfalls das Ende des Gletschers zu bezéichnen. 

Dér Gletsclier des Ludarowy-Tliales hatte nádi jeder Riclitung etwas grössere 

Dimensionen als dér des Bisztra-Thales. 

KURZER INHALT 
dér in deutscher Uebersetzung nicht mitgetheilten ungarischen Aufsátze des vorliegen- 

den XY. Bandes des ((Földtani Közlöny.)) 

I. Mittheilungen aus dem chemischen Laboratórium dér ungar. 

geolog. Anstalt. Alexander Kalecsinszky legte in dér Fachsitzung 

dér ung.-geolog. Gesellscdaft am 5. November 1884 die folgenden adit 

Analysen vor, welclie in ungarischer Sprache pag. 31—34 publidrt wor- 

den sind. 

1. Av oly se eincs Thones von Pálfalva (im Neogróder Com.) Farbe 

weiss, mit einem Stich in’s Graue; braust mit Sáure und schmilzt bei liolier 

Temperatur langsam. 

In 100 Theilen lufttrockenen Materiales befinden sicli: 

Chem. géb. Kieselsáure (SÍO2) ... 35.87 Natriumoxyd (Na20) ... ... ... 0.98 

Mecli. dazugemengte Kiesels. (Sand.) 28.02 Kaliumoxyd (K2O)... .. ... 0.60 

Thonerde (AbOs) ... ... .. 16.10 Chem. géb. Wasser (H20)-|-C02 ... 6.62 

Eisenoxydul (FeO)... ... ... ... 0.46 Hygi'osc. Wasser (H2O) ... ... ... 9.08 

Calciumoxyd (CaO)... ... ... ... 2.20 Manganoxyd... ... ... ... .. . Spuren 

Zusammen 99.93 

2. Tkon von Sztrana. (Com. Unc/h). Ein homogener, fett anzufiih- 

lender Thon, welcher beliutsam getrocknet nicht springt und im Labora¬ 

tórium selbst bei dér grössten Hitze nicht zum Schmelzen gebracht werden 

konnte. Derselbe düi’fte sich zűr Erzeugung von feuerfesten Thonwaaren reclit 

gut eignen. Eigenthümer Gráf Anton Sztáray. Das lufttrockene Matériái 

enthielt: 
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Ivieselsáure (SÍO2) ... 
Tlionerde (AkOs) ... 
Eisenoxydul (K2O) ... 
Kaliumoxyd (IÍ2O) ) 
Nátriumoxyd (NaaO) j 

3. Tkon von Hunhócz (Gom. Ungh). Farbe weiss, schmilzt bei hóhér 

Temperatur, Eigenthümer Ladislaus Csuha. Lufttrocken enthált (Terseibe: 

Kieselsaure (SÍO2) ... —_ ___ 68.02 Natriumoxyd (Na20) ... ... ... 1.85 
Thonerde (AI2O3) ... ... 15.76 Chem. géb. Wasser (H2O) ... ... 5.38 
Eisenoxyd (Fe20s) ... .... ___ ... 1.90 Hygrosc. Wasser ... ... ... ... 1.73 

Kaliumoxyd (K2O) ... ... ... ... 5.41 Zusammen 100.05 

4. Analyse eines Ockers von Káiné aus elem Neográder Comitate. 

Derselbe ist von geringem spec. Gew., ist leicht zerreiblich und besonders 

durch Quarzkörner verunreinigt. Besitzer Zoltán Szentiványi. Das abge- 

schlemmte und getrocknete Matériái enthielt: 

Mit Salzsáure erwármt eutwickelte sicli Clilor. 
Eisenoxyd (Fe203) ... ... ... ... 72.55 Géb. Wasser .. . ... ... ... .._ 14.07 
Manganoxyd (MnO) ... ... ... 3.75 Unlösliches (Quarz) ... ... ... 7.24 
Calciumoxyd (CaO) ... ... ._. 0.82 Org. Substanzen ... ... ... Spuren 

Magnesiumoxyd (MgO) ... ... ... 1.12 Zusammen 99.55 

Naclidem durch Erhitzen des Materials verschiedene Farben-Nuancen 

hervorgerufen werden können, dürfte sicli dasselbe vorzüglich zűr Herstel- 

lung von Farben eignen. 

5. Sand-Analyse. Fundort: Szórnod im Komorner Comitate. Eigen¬ 

thümer Horváth und Pálfy. 

Farbe weiss, blos hie und da schwarze Punkte. Unter dem Mikroskop 

untersucht vorwiegend Quarzsand; derselbe braust mit Sáuren nicht und 

löst sicli im Wasser blos unbedeutend. Die qualitative Analyse desselben 

ergab: 

In Salzsaure unlöslich ... ... 98.53 "/u 
« « löslich ... ... 1.47o/o 

Zusammen 100.00 

Kieselsaure (SÍO2) ... ... ... ... 94.70 Thonerde (AI2O3) 
Eisenoxydul (FeO)... ... ... ... 0.63 Alkálién (KNaO) 
Calciumoxyd (CaO) .... ... ... 1.94 
Magnesiumoxyd (MgO) ... ... ... 0.55 

6. Braunkohle von Bozovics (Krassó-Szörényer Com.) Freischurf des 

Matheresen neben dér Nera-Brücke siidöstlieh von dér Ortschaft. Die mitt- 

lere 20 Cm. dicke, reine Kohlenschicht besteht aus: 

Kohlenstoff (C) ... ... ... ... 53.16 Asche ... ... ... ... ... ... 6.05 
Wasserstoff (H) ... ... ... ... 3.68 Wasser  .. ... ... ... 9.72 
Sauer- und Stickstoff (O+N)_ ... 27.39 

... ... ... ... 1.98 

... ... ... ... 0.41 

Zusammen 100.00 

—... ... 51.76 Chem. géb. Wasser ... ... ... 10.90 

— ... ... 30.70 Hygorosc. Wasser ... ... ... ... 4.31 

— — —- ^0 Zusammen 100.22 

... ... ... 0.35 

Zusammen 100.00 
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7. Braunkohle von Páljaivá im Neográder Comitate. Einsencler Holz- 

hándler Gauthier. 
Koklenstoff (C) ... ... ... ... 61.04 Asche ... ... ... _ ... ... ... 5.65 

Wasserstoff (H) ... ... ... ... 4.26 Higorosc. Wasser ... . ... ... ... 10.48 

Sauer- und Stickstoff (0-(-N) ... 18.57 Zusammen 100.00 

Summe dér flüchtigen Bestandtkeile = 52.7 o/o Schwefel = = 0.81 0/0 Theoretische 

Heizkraft = 5516 Calorien. Gibt kein Coks. 

8. Elaeolith-Syenit am ; dér Sierr, a Monchique. Das untersuchte Mate- 

rial stammt von Herrn Prof. Bosenbusch in Heidelberg. 

Kieselsaure (SiOí) ... ... — ... 54.71 Natriumoxyd (Na20) ... ... 7.58 

Thonerde (AI2O3) ... ... ... ... 22.07 Kaliumoxyd (K2O) .. . ... ... ... 5.46 

Eisenoxyd (Fe20)s ... ... — ... 2.49 Cliem. géb. Wasser ... ... ... 1.13 
Eisenoxydul (FeO) ... ... ... 2.50 Hygorosc. Wasser __ ... ... ... 0.20 

Calciumoxyd (CaO) ... ... ... 2.52 Chlor ... ... .. . ... ... ... Spur 

Magnesiumoxyd (MgO) ... ... 0.88 Zusammen 99.54 

II. l)r. Moriz Staub. Gedenkrede über den am 3. December 1884 verstor- 

benen Phytopalaeontologen Róbert Göppert. (pag. 35.) 

III. Dr. Alexander Schmidt. Ueber einen Augit-Andesit von Málnás (im 

Háromszékei’ Comitate), resp. über die in dessen Hoblráumen ent- 

deckten, in Gesellschaft von Tridymiten vorkommenden Hypersthene. 

pag. 39. (Vergl. den Protokoll-Auszng im letzten Hefte des vorigen 

Jahrganges p. 590.) Ausführlich in ungarischer Sprache in Természet¬ 

rajzi Füzetek IX. 1885. Heft 1. Deutsch in Groth’s Zeitsclir. für 

Kryst. etc. 1885. 

IY. Gábriel Téglás berichtet über einige Funde von Elephas prímigenius 

im Hunyader Comitate. pag. 134. 

Y. Cornelius Hlavacsek (pag. 139) sprach in dér Fachsitzung dér Filiale 

dér ung. geol. Gesellschaft in Schemnitz über eine Therme im Tliere- 

sienschacht in Felsőbánya. Anfangs dér Siebziger Jahre stiess maii beim 

Abteufen des Theresien-Schachtes in 30 M. unter dem 9. Lauf auf eine 

ziemlich warme (circa 22° R) Quelle. Das Wasser derselben wurde ana- 

lysirt (Name des Cliemikers wurde niclit erwálmt) und entliielt: 

In 100 Theilen 

Schwefelsaures Eisenoxyd (Fe20s, sSOs) ... ... 0.0011 
Schwefelsaure Thonerde (AI2O3, 3SO3) ... ... ... 0.0046 
Schwefelsaures Kalioxyd (KO, SOs) ... ... ... 0.0093 
Chlorkali (KC1) ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0023 
Chlornatrium (NaCl) ... ... ... ... ... 0.0664 
Kohlensaures Nátron (NaO, CO2) ... ... ... ... 0.0668 
Kohlensaure Magnesia (MgO, CO2) ... ... ... ... 0.0170 

Zusammen 0.1982 

YI. Dr. Sámuel Roth benaclirichtigte uns (pag. 139), dass mán im Jalire 

1884 im Ivalktuff náchst dem Bade Gánócz in dér Zips auf zalilreiclie 
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fossile Knochenüberreste stiess, unter welehen sich auch ein schlecht 

erhaltener, doch nocli erkennbarer Unterkiefer von einer Rhinoceros- 

Art (sp. ind) vorfand. 

VII. Josef V. Lunácsek erstattet (pag. 139) kurzen Bericlit über eine 

mediterráné Fundstelle bei Felső-Esztergály im Neográder Comitate. 

VIII. In dér Rubrik dér Litcratur wurden folgende Arbeiten und Abhand- 

lungen besprocben : 

G. Pilar’s Flóra fossilis Susedana und H. Engelhardt : Ueber Braun- 

kohlenpflanzen von Meuselvitz von derű Referenten Dr. M. Staub (pag. 43, 46.) 

Béla v. Inkey (pag. 141) über die geologische Uebersichtskarte des 

ungarisch-rumanischen Grenzgcbirges. (Auszug in deutscher Sprache p. 371.) 

Kritische Bemerkungen zűr Arbeit Dr. S. Roth’s: «Beschreibung dér 

Tracbyte aus dem nördlichen Theile des Eperjes-Tokajer Gebirges» (Földtani 

Közi. XIV. Bánd. pag. 529—564) von Dr. G. Primics, in welehen (p. 148) 

besonders die Forrn und Nomenclatur in Roti-i’s Arbeit getadelt werden. — 

Auf pag. 353—356 dagegen befinden siclidie Gégén bemerkungen Dr. Roth’s 

contra Dr. Primics’ erwalinte Kritik. 

Erlauterungen zűr geologischen Specialkarte dér Lan dér dér unga- 
rischen Krone. Herausgegeben von dér königl. ungar. geol. Anstalt. (pag. 

350—352.) 

Bekanntlich gelangten die Aufnahmen dér k. ung. geologischen Anstalt 

bereits seit langerer Zeit im verkleinerten Masstabe dér sog. Specialkarte 

(1 : 144,000 alt und in letzterer Zeit ein Blatt im neuen Masstabe 1 : 75,000) 

zűr Ausgabe. Obzwar nun diese Kartell, von welehen bisher im Ganzén 

25 Blatt geol. eolorirt erschienen sind (im Preise von 1—2 fl.) aucli sebon 

für sicb alléin eine genügende Orientirung über die geologischen Verhált- 

nisse dér jeweiligen Gegend bieten, so glaulien wii1 doch das Ersclieinen dér 

«Erlauterungen zűr geol. Specialkarte etc.» mit Freuden begrüssen zu müs- 

sen, da dadurch das Verstándniss dér geol. Karte und somit das Eindringen 

in den geol. Bau und die Bescliaffenheit dér Gegend ein unvergleichlich 

intensiveres wird. Die Aufgabe dieser Erlauterungen ist gleiclisam in nuce 

die oro- und bydrograpbiseben Verbaltnisse, die Reihe dér geologischen For- 

mationen, sammt dem petrograpbiseben und palseontologischen Anhalts- 

punkten darzulegen und unter einem auf die in technischer Beziebung 

irgendwie verwendbaren Gesteine und Rohproducte liinzuweisen, um dadurch 

auch den industriellen Bestrebungen hilfreicb an die Hand zu gébén. Bisher 

erschienen folgende Hefte: 

1. Umgebungen von Kis-Márton (Eisenstadt). Erláuterung zűr Specialkarte 

Cö im Masstabe 1 : 144,000, von Ludwig Both von Telegd, königl. 
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ung. Chefgeologen. Gr. 8n, entliált 56 Seiten und zwei Tafeln als Bei- 

lage. Budapest 1883. — Preis dér Karte 2 ti., sammt Erláuterung 

2 fl. 65 kr. 

2. Umgebungen von Fehértemplom (Weisskirchen) und Kubin. Erláuterung 

zűr Specialkarte Kis im Masstabe I : 144,000 von Julius Halaváts, 

k. ung. Hilfsgeologen. Gr. 8°, enthált 14 Seiten und 2 Tafeln. Buda¬ 

pest, 1884. — Preis dér Karte 2 fl., sammt Erláuterung 2 11. 30 kr. 

3. Umgebungen von Kolozsvár (Klausenburg). Blatt, Zene 18/Col. XXIX. 

1 : 75,000 von Dr. Anton Koch, Universitátsprofessor in Klausenburg. 

Gr. 8°, enthált 22 Seiten, Budapest 1885. — Preis dér Karte 3 íi., mit 

Erláuterung 3 fl. 25 kr. 

4. Umgebungen von Versecz. Erláuterung und Specialkarte Ku in Mass- 

stabe von 1:144,000 von Julius halaváts, Gr. 8°. 22 Seiten Budapest, 

1 885 Juni. Preis dér Karte 2 fl., mit Erláuteruug 2 fl. 40 kr. 

Namensverzeicliniss dér Aussteller dér berg-liüttenmánnischen und 

geologisclien Gruppé (VI) dér allgemeinen Landesausstellung zu Budapest 

1885, betűidet sicli auf Seite 154-—156 dieses Jahrganges. 

Pag. 352—353 wird dér Spéciül-Catalog dér ausgestellten Gégén- 

stánde elér VI. Gruppé dér Budapester allgemeinen Landes-Ausstellung 

besprochen, welcher auch in deutscher Sprache erschienen ist. Derselbe ent- 

liált LVni und 196 Seiten und 12 Tabellen als Beilage, KI. 8n. — Preis 

1 fl. — Dér Katalog ist von W. Zsigmondy, dem Prásidenten dér Faclicom- 

mission mit einem Vorworte versehen worden und enthált ausser dem Ver- 

zeichnisse dér ausgestellten Gegenstánde einige allgemeine Mittheilungen 

über die geologisclien und bergmánnischen Yerháltnisse dér Lánder dér 

ungarischen Krone von den Herren .J. Böckh, Director dér kön. ung. geol. 

Anstalt, Dr. K. Hofmann und A. Gesell, Chefgeologen, sowie 24 Diagrammé 

über die Bergbaustatistik von den Jahren 1864—1883 vöm Bergbauptmann 

und Oberbergrathe W. Bkuimann. 

BERICHTE 

ÉBER DIE SITZUNGEN DEIt UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 

V. FACHSITZUNG AM 4. NOVEMBER 1885. 

Prásident: Dr. J. v. Szabó. 

1. Prásident Dr. J. v. Szabó eröffnete die Sitzung mit einem lángeren Berichte 

über die zu Berlin vöm 28. Sept. bis 3. October stattgefundenen Beratlmngen des 

internationalen geologisclien Congresses und über die bei dieser Gelegenheit ver- 

anstaltete Exposition von Mineralien und Gesteinen, Petrefacten, Kaidén und wis- 

senschaftlichen Apparaten. 
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2. August Franzenau spracli über clie Faima dér oberen Mediterrán-Schich- 

ten Von Letkés. Zwei Localitáten in den das Pilsener Trachyt-Gebirge an dessen 

westliclier und südwestlicher Seite umgebenden tertiaren Sedimenten sind als veiclie 

Petrefacten-Fundorte sclion lángst bekannt, eine derselben ist die Sandablagerung 

bei Szobi), die andere dér Leitlia-Kalk von Kemencze, diesen scliliesst siclx neue- 

stens Letkés mit einer aus 81 Species bestehenden Fauna an, welclie sicli in einer 

von genannter Localitát an das ung. National-Museum eingelangten Sammlung 

befanden. In Anbetracht dessen, dass sicli in dér Literatur ausserdem nocli neuu 

bier niclit vertretene Species voríinden, bestelit die bis jetzt bekannte Fauna von 

Letkés zusammen aus 90 Formen, von denen 75 mit Lapugy gemeinscliaftlicli 

sind, so dass Letkés in dieser Bezielmng Lapugy am nachsten stelit. 

3. Secretar Dr. J. Pethö legte zwei Mittlieilungen des Leutscliauer Pro- 

fessors Dr. Sámuel Roth vor, eine iiber gekritztes Gesclúébe aus den einstigen Glet- 

schern dér Siidseite dér liohen Tátra, und die andere iiber die Spuren einstiger 

Gletscher in dér niederen Tátra. Beide Mittheilungeu befinden sich bereits aucli 

in deutsclier Uebersetzung auf Seite 557 ff. dieses Heftes. 

Prasident Dr. J. v. Szabó gratulirte Both zu seinen gliickliclien und wicliti- 

gen Funden und braclite zűr Yergleicliung einige Beispiele aus dem norddeutschen 

Gletschergebiete und dér Mátra in Erinnerung, und betonte ferner die Wichtigkeit 

parallel eingekratzter Linien, die jedocli in dem eingesendeten Matériái Roth’s 

niclit vorliegen. 

Pethö berief sicli auf die Gletschergebiete dér schwiibisch-baierisclien 

Hocliebene und legte von dórt Exemplare von gekritzten Kalksteinen vor; der- 

selbe hob die Eigenscliaften dér sogenannten Gletsclierboden hervor und erwahnte, 

dass parallelé Sclirammen auch dórt selten zu finden sind. 

VI. FACHSITZUNG AM 2. DECEMBER 1885. 

Prasident: Dr. J. v. Szabó. 

1. Prasident Dr. J. v. Szabó bescliloss seinen Bericht über den dritten inter- 

nationalen Geologen-Congress zu Berlin. 

2. Julius Halaváts legte Mammutli-Ueberreste, vorwiegend Zálme von 

Valeapaj aus dem Krassó-Szörényer Comitat vor, welclie daselbst an secundárer 

Lagerstátte im Alluvium, einem dunkeln mit Leithakalkstückchen und Brocken 

eines grünen Tliones untermengten Lelim vorkommen. Dieselben sind aller Walir- 

sclieinliclikeit nacli aus dem gelben bohnerzfülirenden diluvialen Tlion lieraus- 

geschwemmt worden, welclier mit den darunter liegenden pontisclien Sanden und 

mediterránén Ivalken und grünen Tlionen dem Grundgebirge, einem Gránátén 

fíilirenden Glimmerscliiefer aufgelagert ist. Unter den vorliegenden Ziilmen sind 

besonders jene von jungen Individuen lierstammenden interessant, da sie das Cha- 

rakteristische dér ersten Stadien dér Zahnbildung beim Mammuth deutlicli zűr 

Scliau tragen. 

3. Dr. J. Pethö legte hierauf melirere an die Gnsellscliaft eingelangte Gegen- 

stánde vor. 

a) Einen Hieroglyphen-Sandstein von Rónaszék in dér Marmaros, welclier 
dem Complexe des Karpathen-Sandsteines entstammt. Das interessante Stück ist 
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ein Fund unseres ord. Mitgliedes Julius Noth und wurde durcli den kgl. Berg- 
meister Paul Fritz dér Gesellschaft eingesendet und zeigt eine jener bizarren 
Főimen, wie sie den Hievoglvphen-Sandsteinen und Scbiefern eigen sind. Die vorlie- 
gende Form ist dem Eindrucke eines Crinoiden-Kelclies nicht • unáhnlich, neben 
welcher sich noch verschiedene kleinere Gestalten zeigen, docli können weder die 
mittlere Vertiefung, noch die sie umgebenden Gestalten fúr Abdrücke von tbieri- 
sclien Organismen betrachtet werden, dieselben sebemen viel eber Gangspuren und 
Aufwühlung von Würmern zu sein, wie dies vor einigen Jahren Nathorst in sebö- 
nen Beispielen dargetban batte. Nach dér Meinung unseres Mitgliedes Dr. Staub 

ware schliesslich die Möglichkeit des Abdruckes irgend einer Meeresalge ebenfalls 
niclit ausgeschlossen, docli konnte dies vorderhand nicht entschieden werden. 

b) Ein Dinotherium-Zahn von Köveskdlla, einem neuen Fundorte im Zalaer 
Comitate. Den etwas abgenutzten aber ungewöbnlich grossen Zahn, welcher dem 
zweiten Backenzahn des linken Oberkiefers entspricbt, sclienkte Domherr und 
Gymn.-Director zu Keszthely Dr. Wilhelm Lipp dem Vortragenden und dieser dér 
Sammlung des geol. Institutes. 

c) Die geologische Karte des Grosswardeiner Bezirkes von Ambros. Unser 
Mitglied Wilhelm Jahn, Gtiterdirector des Gr. Waldstein-Wartenberg in Boros- 
Sebes, sandte die mittlerweile in seinen Besitz gelangte aucb in Wiener geol. Krei- 
sen bekannte autographische Karte des gew. k. k. Bezks. Waldbereiters Thomas 

Ambros dér Gesellschaft als Gesclienk ein. Dieselbe istaufder altén «Administrativ- 
Karte» ausgefübrt. Die niiberen Details über dieselbe und ihren Verfertiger muss- 
ten wegen Baummangel für das náchste Heft zurückbebalten werden. 

4L Dr. Theodor Posewitz bespricbt das Lateritvorkommen auf dér Insel 

Bangka. Gelblicbe sandige Thone, kleine Thoneisensteinconcretionen und grössere 

Thoneisensteinblöcke íinden sicli allerorts langs dér monotonen Waldwege, und 

nur in dér Niihe dér Granitberge beobaebtet mán Quarzkörncben fülirende Tbone. 

Diese Gebilde wurden von den iudischen Bergingenieuren nicht genauer untersucbt. 

Yortragendem gelang es durch Graben von kleinen Scbacbten nacbzuwei- 

sen, dass diese Gesteine nichts anderes seien, als Laterite. lm Allgemeinen 

bespricht er das Altér derselben, ihre Hauptvarietaten und ilire ráumlich sebr 

grosse Verbreitung. Ein genaueres Stúdium dieser Gesteine muss erst erfolgen. 

Schliesslich liebt Yortragender den grossen Unterscbied liervor, welcher zwisclien 

den Zinninseln einerseits und allén übrigen Inseln im ostindischen Arcbipel ande- 

rerseits besteht; nahmlich dér, dass auf ersteren Inseln (als Fortsetzung dér Halb- 

insel Malakka zu betraebten) — den zinnführenden Inseln des Riouw-Lingga- 

Arcbipels, Bangka und Blitong — Laterite in grosser Verbreitung vorkommen, auf 

den übrigen Inseln jedoch niclit existiren. Vortragender wird spater ausführlicher 

darüber bericbten. 

5. Alexander Kalecsinszky las das Ergebniss einiger Analysen, welche im 

chemiscben Laboratori dér kgl. ung. geologischen Anstalt ausgeführt wurden, 

vor. Dieselben werden demnachst vollinbaltlicb ersebeinen. Wir lieben bier kurz 

blos die Untersuchung eines bituminösen Schieferthones liervor, welcher bei Steb- 

nik náchst Zboro (in dér Náhe Bartfelds im Sároser Comitate) vorkommt. Der- 

sebe ist mit circa 15% Bitumen imprágnirt, welches neben den anderen Bestand- 

tbeilen ziemlich reichlicli aucb Paraffin entbalt, dalier unvergleicblicb mehr als die 

Scbieferthone von Anina (3—7%) welche, wie bekannt, seinerzeit mit Vortlieil zűr 

Oel- und Paraffinfabrikation verwendet wurden. 

EndE DES XV. BANDES 1885. 
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A magyarhoni földtani társulat, NE, (VI.) Közhasznú működésért. 
Abt Antal, KE- (XXXI.) Jó vezetésért (kolozsvári egyetem természettani intézete). 

Andrássy Dénes gróf. KE. (VI. és XXV.) Versenyképességért; (IX.) kitűnő aszú¬ 
boráért. -— Andrássy Manó gróf, DO. (VI.) Versenyképesség, kivitelképesség, 
nagyban és kitűnő termelésért; NE. (V.) Szép példány agancsért. -— Aradi 
állami főreáliskola. VK. (XXXI.) 

Belházy János, JAJ VI.) — Böckh János, Jt. (VI.) — Brassói hánya- és kohórész- 
vénytársulat. NE. (VI.) Kivitel- és versenyképességért. — Broszmann Jenő, KE. 
(VI.) A kőfuró gépek és állványok tervezése és czélszerű javításáért (selmeczi 
m. kir. bányaigazgatóság); (XXIV.) Jeles tervezésért (Kachelmann Károly és fia 
gépgyára). -— Bruimann Vilmos, NE. (VI.) Gyakorlati irányért. — Budapest 
főváros, DO. (XXII.) Haladás a városalkotás és fejlődés terén; (XXV.) Haladás 
és közhasznú munkásságért; (XXVIII.) Közhasznú munkásság, jeles tervezés, 
czélszerű és fontos javításért; (XXXI) Kitünően berendezett iskoláiért. -— 
NE. (V.) Közhasznú munkásságért. 

Csáky László gróf prakfalvi vasgyára, NE. (VI.) Jó munkáért. — Cseh Lajos. KE. 
(VI.) Selmeczvidéki geológiai felvételeknél szei-zett jeles érdemeiért (selmeczi 
m. kir. bányaigazgatóság) ; (XXXI.) Szakszerű gyűjteményért (selmeczi m. kir. 
bányaigazg. ásványárudája). 

De Adda Sándor, KE. (VI.) A sóbányahivatal kitűnő vezetéséért és a kiállított 
tárgyak szakszerű összeállításáért (akna-szlatinai m. kir. főbányahivata 1). — 
Dietz Sándor, Jt. (időleg. kiáll.). — Drenkovai kőszénhány amiírek, NE. (VI.) 
Versenyképességért. — Dulácska Géza, Jt. (XXVHI.) — Dunagözhajózási tár¬ 
sulat, DO. (XXVI.) Kitűnő munka, fontos javítás és versenyképességért. — 
NE. (VI. és XV.) Nagyban termelés és versenyképességért. 

Eggenherger-féle akad. könyvkereskedés, NE. (XXXI.) Gyakorlati irányért. — 
EhrenUchner B. János, KÉJ. (VI.) Jeles és sikeres üzemkezelésért, (Poscliinger 
Mihály üveggyáros.) — Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparválla¬ 
lat részvénytársaság, NE. (VI.) Nagyban termelésért. — Eszterházy Miklós her- 
czeg javainak zárgondnoksága.,NE. (VI.) Verseny- és kivitelképességért. 

Earhaky István, Jt. (XXIV.) —- Fehértemplomi állami fogymnas.. VK. (XXXI.) — 
Felsőmagyarországi bányapolgárság, AE. (VI.) Versenyképességért. — Fiilöp 
Szász-Koburg-Gothai herezeg pohorellai vasgyárai, VK. (VI.) 

Graetzmacher Gyula, KE. (VI.) Selmeczvidéki ipsometrikus térképek jeles szer¬ 
kesztéséért (selmeczi, m. kir. bányáigazg.). — Graenzenstein Béla, Jt. (VI.) — 
Gerendái Antal, NE. (XXH.) Iparművészeti haladás, kitűnő munka és kivitel¬ 
képességért. — Gepell Sándor, Jt. (VI.) — Gömöry Sándor, Jt. (VI.) , 

Halaváts Gyula, NE. (VI.) Gyakorlati irányért. — Hantken Miksa, NE. (XXXI) 
Haladásért.— Hofmann Károly Dr., KE. (VI.) Jeles működésért. (M. kir. föld¬ 
tani intézet.) — Hofmann Rafael, KE. (VI.) Jeles művezetésért (S. B. Anna 
Vilmos kőszénbánya társulat.) — Húsz Samu, KE. (VI.) Sok évijeles szaktevé¬ 
kenységéért (osztr. magy. államvasut-társaság).-—Hültl József, KE. (VI.) Kitűnő 
szakszerű eredménydús működésért (marosujvári m. kir. főbányahivatal). 

Iszlai József Dr., DO. (XXVIII.) Kitűnő munka és gyakorlati irányért. — Jelűnek 
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Ernő. KE. (VI.) Hasznos tevékenységért (Rimamurány-salgótarjáni vasmű¬ 
részvénytársaság) . 

Kaufmann Kamillo, Jt. (VI.) — Kachelmann Károly (XXIV.) — Kossuch 
■János, Jt. (X.) — Kozocsa Tivadar, KE. (XXXI.) Jeles tervezetért (budapesti 
állami tanítóképezde). — Köszenbánya és téglagyár részvénytársasául, VK. Jt. 
(VI és XXH.) — Kubacska Hugó Dr., KE (VI.) Szakszerű vezetés és czélszerű 
javításért. (M. kir. pénzverő hivatal Körmöczön.) 

Lóczy Lajos, NE. (XXXI.) Haladásért. — KE. (VI.) Kitűnő működésért (Gróf 
Széchényi Béla). 

Matyasovszky Jakab, KE. (Vl.j Jeles működésért (M. kir. földtani intézet). 
Nadrági vasipar-társulat, NE- (VI.) Haladásért. — Nagyági m. kir. és magán- 

társulat aranybányáméi, VK. (VI.) — Osztrák-magyar államvasút-társaság, DO. 
(V.) Czélszerű javítás és gyakorlati irányért ; (VI.) Nagyban termelés, verseny- 
képesség, kivitelképesség, szép és jó munka, jó minőség, haladás és új iparág 
meghonosításáért; (XI.) Verseny- és kivitelképességért, nagyban termelés, jó 
Ízlés, kitűnő és szép munkáért; (XXV.) Jeles tervezés, haladás, jó munka, nagy¬ 
ban termelés és versenyképességért. — NE. (VHI.) Versenyképességért; (IX.) 
Jó burgundi borért; (XXII.) Versenyképesség és jó munkáért; (XXIV.) Nagyban 
termelés- és versenyképességért; (XXVHI.) Haladásért. 

Péch Antal, NE. (VI.) Czélszerű javításért. KE. (VI.) Kitűnő tevékenységért 
(selmeczi m. kir. bányaigazgatóság); (XXIV.) Jeles tervezésért (Kachelmann 
Károly és fia gépgyára). — Pöscld Ede, KE. (V.) Kitűnő munkásság, jó Ízlés és 
jeles kivitelért, (selmeczi m. k.,erdő-akadémia.) — Posner Károly Lajos, Jt. 
(XIV.) — Prugberger József, KE. (VI.) Kitűnő működésért, (nagybányai m. kir. 
bányaigazgatóság.) 

Reitzner Miksa, KE. (VI.) Körolvasztó üzem tökéletesítése és versenyképes kemény 
ólom előállításáért, (selmeczi m. kir. bányaigazgatóság.) — Richter Gusztáv, 
KE. (VI.) A kőfúró gépek és állványok tervezése és czélszerű javításáért, (sel¬ 
meczi m. kir. bányaigazgatóság.) — Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény¬ 
társaság, DO. (VI.) Haladás, nagyban termelés, verseny- és kivitelképesség, uj 
iparág meghonosítása és kitűnő termelésért. NE. (V.)Czélszerű berendezés és gya¬ 
korlati irányért. — Rothleitner Ágost, KE. (VI.) Jeles szakszerű üzemvezetésért. 
(Pongráczféle bányaválalat.) 

Sajóhelyi Frigyes, KE. (XXXI.) Jeles tervezetért (Budapest főváros.) — Salgótar¬ 
jáni köszénbánya-részvénytársaság, VK. Jt. (VI.) -— Schafarzik Ferencz Dr. 
KE. (VI.) Jeles működésért (M. kir. földtani intézet); (XXXI.) Szakszerű gyűj¬ 
teményért (M. kir. földtani intézet). — Schelle Róbert, KE. (VI.) Az elektrolyti- 
kus üzem sikeres meghonosításáért, (selmeczi m. kir. bányaigazgatóság). — 
Schenek István Dr., KE. (VI.) Kitűnő működésért (selmeczi m. kir. bányász- 
akadémia). — Staub Móricz Dr., Jt. (XXXI.) — Siissner Ferencz, KE. (VI.) 
A bányaművek szakszerű vezetéséért, (rézbányái m. kir. bányahivatal.) 

Szabó József Dr. egyet, tanár, társulatunk elnöke Jt. (VI.) — Szontagh Pál (Gö- 
möri), NE. (VI.)^Jó munka és versenyképességért. 

Téglás Gábor, KE. (XXIX.) A hunyadmegyei román szoba berendezése körül 
tanúsított kiváló ügybuzgóságáért (földm.-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium).-— Tengerészeti hatóságul, kir., VK. (XXVI.)— Tirscher József, 
KE. (VI.) Selmeczvidéki bányatérképek jeles szerkesztéséért (selmeczi m. kir. 
bányaigazgatóság). — Török Aurél Dr., VK. 

Újvidéki m. kir. fögymnasium, VK. (XXXI.) 
Wagner Dániel Dr., Jt. (XXVIII.) — Wagner Jenő Dr., Jt. (XXIV.) — Wallen- 

feld Károly, Nld. (VI.) Nagyban termelés és versenyképességért. 
Zombori m. kir. állami fögymnasium, VK. (XXXI.)—- Zsigmondi) Árpiid, KE. (VI.) 

A kiállítás összeállításánál szerzett érdemeiért (osztr.-magy. államvasút-társa- 
ság). — Zsigmondy Béla, NE. (VI.) Fontos javítás- és haladásért. — Zsigmondy 
Vilmos, Jt. (a VI. csoport juryjének elnöke). 



Szontagh, Zólyomi kőzetek Földiám Közlöny 17.köt 1885. Innia 

Au tor dél. Uy.örimö V. Budapest 
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